Zpravodaj města Chropyně

Hanácké Vánoce
Dříve než za sebou rok 2016
uzavřel vrátka, měli jsme možnost
oslavit vánoční čas a narození Jezulátka koledováním v chropyňském
kostele. Dětský folklorní soubor
Ječmínek Chropyně a děti z chropyňské farnosti společně předvedly
hanácké Vánoce s živým betlémem.
Tato krásná podívaná se uskutečnila
ve čtvrtek 29. prosince.
Po odehrání příběhu o narození Ježíška zazněly známé i méně
známé koledy, které si přítomní
mohli zazpívat společně s dětmi.
Bylo velmi milé překvapení, kolik
lidí si udělalo čas a dalo přednost
tomuto koledování před sledo-

váním televize nebo pojídáním
cukroví. Ráda bych vám všem
touto cestou poděkovala a věřím,
že odměnou vám byl úžasný zážitek a příjemně strávené odpoledne.
Poděkování patří i všem dětem a hlavně jejich rodičům,
že děti podpořili a přivedli je,
aby děti svým vystoupením připravily kouzelnou atmosféru. Jistě
žádný nelitoval…
Magda Rapantová

více fotografií
najdete na
www.muchropyne.cz
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Zpravodaj města Chropyně

Z jednání Rady města Chropyně
v měsíci listopadu a prosinci 2016
Rada města na svých jednáních projednala
a schválila mimo jiné:
- návrh na obsazení bytu č. 8, 15 a 16 v Domě
s pečovatelskou službou Chropyně;
- žádost o odkoupení pozemku p. č. 268/2
v k. ú. Chropyně a uložila zveřejnit záměr
prodeje;
- schválila darovací smlouvu mezi městem
Chropyně (dárce) a Jednotkou dobrovolných hasičů Chropyně ve výši 15. 000 Kč
jako odměnu za celoroční činnost;
- projednala a vzala na vědomí upravený
rozpočet města pro rok 2017 a uložila zajistit
jeho předložení na zasedání zastupitelstva
města;
- projednala rozhodnutí o výběru dodavatele
na zakázku „Kamerový systém Chropyně“
a uložila informovat vítěze výběrového
řízení firmu RG SYSTÉM se sídlem v Hulíně;
- vzala na vědomí informaci o prodeji části
pozemku p. č. 246 v k. ú. Plešovec o výměře
7 m2 za cenu 450 Kč/m2 a uložila zveřejnit
záměr prodeje;
- vyjádřila souhlas s vyhrazením parkovacího
místa v ul. J. Fučíka;
- projednala a vzala na vědomí Územní studii
„Chropyně – lokalita OV 32“ (bývalé lázně) a uložila předložení studie na zasedání
zastupitelstva;
- schválila termíny zasedání Rady města
Chropyně a Zastupitelstva města Chropyně
v roce 2017;
- schválila kupní smlouvu mezi městem Chropyně a společností Fatra, a. s., na odkoupení
opotřebované přívěsné požární stříkačky
v hodnotě 8.200 Kč pro místní JPO;
- schválila darovací smlouvu mezi Správou
majetku města Chropyně, p. o., (obdarovaný) a Nadací AGROFERT se sídlem
v Praze ve výši 30. 000 Kč, jejímž předmětem
je pořízení krojů pro členy souboru Malý
Ječmínek Chropyně;
- schválila uzavření smlouvy na autorský dozor na akci „Kamerový systém pro město“
za cenu 5.000 Kč vč. DPH;
- po projednání revokovala usnesení číslo RM
11/56/16 ze dne 26. října 2016 na uzavření
zakázky „Energetický audit revitalizace veřejného osvětlení města Chropyně“ s firmou
Filák, s. r. o., a vypracování projektové
dokumentace se zhotovitelem Ing. Marie
Krejčí a uložila objednání zpracování žádosti
o dotaci v rámci programu „EFEKT 2017“
na I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení dle výhodnější cenové nabídky s firmou
EuroEnergo, s. r. o., se sídlem v Třebíči,
a zpracování koncepce veřejného osvětlení
pro město Chropyně, dle nabídky E.ON
Česká republika, s. r. o., se sídlem v Českých
Budějovicích;
- vzala na vědomí nařízení Zlínského kraje
č. 3/2016 o zřízení přírodní památky Záříčské louky a jejich ochranného pásma;
- schválila uzavření smlouvy o pachtu na část
p. č. 99/1 o výměře 110 m2;

- vyjádřila souhlas s prodejem pozemku
p. č. 421 o výměře 7 m2 v k. ú. Plešovec
za cenu 450 Kč/m2;
- projednala žádost E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem v Českých Budějovicích, na odkoupení parcely č. 1376/45 o výměře 61 m2
v k. ú. Chropyně za účelem výstavby nové
trafostanice a uložila zveřejnit záměr prodeje parcely číslo 1376/45 o výměře 31 m2
za cenu min. 600 Kč/m2;
- vzala na vědomí žádosti TJ Chropyně
a FK Chropyně o poskytnutí půjčky na překlenutí období do poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost TJ ve výši 250 tis. Kč
a FK ve výši 100 tis. Kč;
- projednala návrh na převod majetku města k hospodaření Správě majetku města
Chropyně v celkové hodnotě 897.421 Kč
a doporučila předložit převod majetku
ke schválení zastupitelstvu města;
- projednala a schválila úpravu závazných
ukazatelů ZŠ Chropyně - energie pro rok
2016 (z důvodů mimořádné vratky tepla
za rok 2015 a snížení v roce 2016 došlo
k úspoře cca 15 tis.Kč);
- projednala a schválila úpravu rozpočtu
Správy majetku města Chropyně z důvodu
odložené realizace akce „Společenská místnost DPS“ (530 tis. Kč převedeno k realizaci
tohoto projektu v roce 2017);
- projednala a vzala na vědomí Rozpočtové opatření města Chropyně č. 6 v roce
2016 v celkové úpravě příjmů a výdajů
3.094.400 Kč (výši rozpočtové rezervy ovlivnily příjmy z důvodu přijetí dotací, ve výdajích se tyto dotace zapojují a upřesňuje
se financování investic);
- rada města projednala předložené návrhy: Obecně závazná vyhláška č. 3/2016,
o nočním klidu; Obecně závazná vyhláška
č. 4/2016, o regulaci hlučných činností; Obecně závazná vyhláška č. 5/2016,
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se reguluje používání pyrotechniky;
Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků
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v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného
pořádku; a uložila předložit tyto návrhy
ke schválení na jednání zastupitelstva města; vydání vyhlášek vzešlo z novelizace
ustanovení paragrafu 47 odst. 3 zákona
200/1990 Sb., o přestupcích, která vstoupila
v platnost 1. října 2016;
projednala a schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru spolku SDH Plešovec
za dobrovolnou a obětavou celoroční organizaci společenských akcí pro obyvatele
místní části;
projednala Vnitřní směrnici č. 8/2016 – Organizační řád Městského úřadu Chropyně;
schválila Změnu č. 1 Jednacího řádu Rady
města Chropyně;
vyjádřila souhlas s návrhem souhlasného
prohlášení a s dohodou o narovnání právního stavu ocelového mostu přes říčku Mlýnský náhon mezi smluvními stranami Městem
Chropyně a Arcibiskupstvím olomouckým;
s rovnodílným spoluvlastnictvím pozemků
představujících komunikace kolem mostu
a Chropyňského rybníka a uložila předložit
návrh souhlasného prohlášení na jednání
zastupitelstva;
vzala na vědomí oznámení ministerstva ŽP
k záměru „Modernizace trati Brno – Přerov,
5. stavba Kojetín – Přerov“ a uložila zaslat
na ministerstvo stanovisko města Chropyně
k záměru s upozorněním, že v řešeném
území byla nově vyhlášena přírodní památka
„Zářičské louky“;
projednala vyhodnocení výběrové komise
a vydala rozhodnutí o výběru nejvýhodnější
nabídky na akci „Oprava mostu výměnou
v ulici E. Filly“ a uložila informovat vítěze firmu Kamax Metal, s. r. o., Kroměříž
(450.250 Kč bez DPH);
vyjádřila souhlas s prodejem pozemku
p. č. 268/2 o výměře 94 m2 v k. ú. Chropyně;
vyjádřila souhlas s prodejem pozemku
p. č. 1232/2 o celkové výměře 398 m2
v k. ú. Chropyně;
vyjádřila souhlas s provedením rekonstrukce prodejny Albert v Chropyni (12. - 24. 5. 2017);
schválila vyjmutí některých městských komunikací z plánu zimní údržby (u sáňkovacího kopce).
BH
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Prosincové zasedání zastupitelstva
15. zasedání Zastupitelstva města Chropyně
probíhalo v Městském kulturním středisku
19. prosince 2016 od 16. hodiny. Bylo přítomno 13 zastupitelů, 4 zastupitelé byli řádně
omluveni, 18 hostů.
Kompletní zápis z jednání zastupitelstva (jak již bylo minule uvedeno) najdete
na webových stránkách města Chropyně v sekci
Zastupitelstvo – dokumenty zastupitelstva,
nebo je k dispozici na sekretariátě městského
úřadu. Předkládáme tedy již jen stručný výpis
projednávaných bodů.
Zahájení 15. zasedání provedl člen rady
města pan Ivan Juřena, který řídil průběh zasedání. Po zvolení návrhové komise byl předložen
ke schválení program jednání zastupitelstva,
ke kterému se vyjádřila členka zastupitelstva
paní Supová. Uvedla, že jí v návrhu programu chybí bod týkající se RESO. Předsedající
podotkl, že k této problematice nebyl připraven žádný písemný materiál, tuto otázku lze
otevřít v rámci všeobecné diskuse. Zastupitel
Mgr. Vlasatý rozeslal všem zastupitelům návrh
vyhlášky o zákazu hazardu na území města
a navrhl projednání této záležitosti zařadit
na program jednání. O návrhu se hlasovalo bez
rozpravy a nebyl přijat. Zastupitel Mgr. Bajgar
požádal ze zdravotních důvodů o přesun jím
předkládaných materiálů na začátek programu,
aby se mohl následně z jednání omluvit.
O tomto pozměňovacím návrhu se rovněž
hlasovalo bez rozpravy a byl přijat.
Jednání zastupitelstva pokračovalo dle
schváleného programu a vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Chropyně, dále Plán činnosti finančního
výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok
2017. Vzato na vědomí bylo stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně
k návrhu rozpočtu na rok 2017.
Dalším projednávaným bodem jednání
byl Rozpočet města Chropyně na rok 2017.
Starostka města vystoupila s obsáhlým komentářem k připravenému rozpočtu města na příští
kalendářní rok. Rozpočet je koncipován jako
vyrovnaný, příjmy jsou ve výši 76.055 tis. Kč,
výdaje ve výši 83.555 tis. Kč, rozdíl mezi příjmy
a výdaji bude uhrazen převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2016. U příjmů
se počítá s mírným navýšením u daně z příjmů,
kde se předpokládá lepší výběr daní než v roce
2016, dalším výrazným příjmem bude příjem
z prodeje nemovitostí, kde se počítá se zahájením prodeje pozemků ve druhé části lokality
Podlesí. Na straně výdajů patří k nejvýraznějším
částka 300 tis. Kč na informační a orientační
systém ve městě, částka 2.600 tis. Kč je připravena na poslední etapu předláždění ulic Křižní
a Palackého, 1.500 tis. Kč na opravu centrální
části náměstí Svobody. V návrhu rozpočtu jsou
povýšeny prostředky, které se každoročně rozdělují mezi TJ, FK a další sportovní organizace,
které se věnují organizování volného času dětí
a mládeže, a to na částku 2 mil. Kč. V rámci
územního plánování je navržena částka 700 tis.
Kč na projekty, kde 500 tis. Kč je zde alokováno každoročně na různé potřebné geometrické

plány v průběhu roku apod. Částka 3,5 milionu je připravena na další výkup pozemků
v lokalitě Zadní díly, 2.800 tis. Kč je podílem
města k dotaci, v rámci které by mělo dojít
k obnově veřejného osvětlení, další 3,5 mil. Kč
je připraveno na dosíťování ulice Podlesí,
300 tis. Kč je plánováno na projektovou
přípravu další etapy regenerace sídliště,
550 tis. Kč bude investováno do vodovodu
na Pazderně, 300 tis. Kč bude stát příprava
výstavby sociálního bydlení, konkrétně šesti
malometrážních bytů v lokalitě Drahy. V návrhu rozpočtu je i 1 mil. Kč na kompostárnu,
jedná se o převod z loňského roku, částka
je podílem města k případné dotaci. Částka
300 tis. Kč je plánována na zbudování hřiště
v ulici Hrad, plánována je oprava dvora DPS
ve výši 400 tis. Kč, 150 tis. Kč bude podíl města
k plánované dotaci na zbudování zázemí pro
pečovatelky a pořízení dalšího auta pečovatelské služby. V návrhu rozpočtu je uvedena
částka 1,5 mil. Kč do kamerového systému
města, přičemž půl milionu z této částky
je převáděno z rozpočtu roku 2016. Na opravu propustků na Svodnici je připravena částka 1 mil. Kč, dále je vyčleněno v rozpočtu
200 tis. Kč na případný nákup nového hasičského auta. Další z připravovaných investic
je rekonstrukce budovy úřadu. Na pracovním
jednání zastupitelstva byla dohodnuta příprava
tří variant této rekonstrukce, vybrána ještě není
žádná, ale prostředky na přípravu potřebných
podkladů jsou již v rozpočtu připraveny.
O rozpočtu města na příští rok jsem se rozepsala podrobněji, jelikož v 16. bodě programu
nebyl schválen Plán priorit volebního programu
města na rok 2017.
Následovala diskuse na téma nevýhodné
spolupráce se svazkem RESO, o zvýšených
cenách za rozvoz obědů do obcí Kyselovice
a Vlkoš ze školní jídelny. Z diskuse vyplynulo,
že závěry zadané komplexní finanční analýzy svazku RESO budou známy a předloženy
na příštím jednání zastupitelstva jako samostatný
materiál. Ceny za dovoz obědů budou předmětem osobního jednání vedení města spolu s ředitelem SMM a ředitelkou školní jídelny a bude
znovu vyvoláno jednání se starosty dotčených
obcí. Po otázkách, týkajících se již vypracované
dopravní studie a nákupu nového hasičského
auta, zastupitelstvo hlasovalo a schválilo předložený rozpočet města na rok 2017.
Pátým bodem programu jednání zastupitelstva byl materiál navrhující uzavření nové
nájemní smlouvy mezi městem Chropyně
a uživateli části pozemku p. č. 610/1 v lokalitě
za Sběrným dvorem. Zastupitel Mgr. Bajgar
předložil ke schválení nové řešení pronajatých
pozemků a navrhl radě města, v jejíž kompetenci je uzavírání nájemních smluv i stanovení
ceny nájmu, aby v nové nájemní smlouvě
navýšila cenu nájmu o 100 %, a to na částku
12 Kč/m2/rok. Z diskuse k tomuto bodu vyšel
protinávrh na prodej dotčeného pozemku
za cenu 250 Kč/m2.
O předložených návrzích zastupitelstvo
hlasovalo a ani jeden návrh nebyl přijat.
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Dalším bodem jednání byla Zpráva o činnosti Rady města Chropyně, kterou předložila
místostarostka města. Od posledního jednání
zastupitelstva se rada sešla celkem šestkrát
a o obsahu jednání rady jsou občané města
informování prostřednictvím Zpravodaje. V rozpravě k této zprávě se diskutovalo o plánované revitalizaci veřejného osvětlení, o nabídce
ČEZu, která má být výhodnější oproti programu
Efekt 2017 firmy E.ON. O možnostech nabídky
společnosti ČEZ padla zmínka na pracovním zastupitelstvu, kdy již byly smlouvy se společností
E.ON podepsány. Zastupitelstvo města vzalo
zprávu o činnosti rady na vědomí.
Ve Zprávě o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Chropyně, která byla
zastupitelům předložena, byly zastupitelům
předloženy hlavní okruhy, kterými se výbor
zabýval, a to kontrolou investiční akce „Hřiště
pro tenis“, kontrolami plnění usnesení z jednání rady a zastupitelstva. Zpráva o činnosti
byla schválena. K Plánu činnosti Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok
2017 neproběhla žádná rozprava a plán byl
schválen v předloženém znění.
S Rozpočtovým opatřením města Chropyně
č. 6 v roce 2016 seznámila přítomné starostka
města. Příjmy se očekávají vyšší a výdaje nižší
především z důvodů nerealizování některých
plánovaných akcí. Celková výše úprav v příjmech i výdajích je ve výši 3.094.400 Kč.
Skutečná výše tohoto převodu do rozpočtu
roku 2017 bude upravena 1. rozpočtovým
opatřením v roce 2017. Předložené rozpočtové
opatření bylo po projednání schváleno.
V rámci majetkoprávních záležitostí zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej
pozemku p. č. 246 v k. ú. Plešovec, převod
majetku města Chropyně k hospodaření SMM
Chropyně v celkové hodnotě 897.421 Kč,
dále schválilo uzavření smluv o zápůjčce mezi
městem Chropyně a spolkem TJ Chropyně
ve výši 250 tis. Kč a FK Chropyně ve výši
100 tis. Kč na překlenutí doby mezi uhrazením
nákladů na činnost a poskytnutím dotace
z rozpočtu města. V tomto bodě bylo rovněž
předloženo a schváleno souhlasné prohlášení
o narovnání právního stavu ocelového mostu
přes říčku Mlýnský náhon v Chropyni a schválena směnná smlouva mezi městem Chropyně
a Arcibiskupstvím olomouckým, jejímž výsledkem je rovnodílné spoluvlastnictví uvedených
subjektů k pozemkům představujícím komunikaci kolem mostu a Chropyňského rybníka.
V dalších bodech programu jednání zastupitelstva byly předloženy Obecně závazné
vyhlášky města Chropyně a to: vyhláška
č. 3/2016 o nočním klidu, vyhláška č. 4/2016
o regulaci hlučných činností, vyhláška č. 5/2016
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích, kterou
se reguluje používání zábavní pyrotechniky,
vyhláška č. 6/2016 o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném
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Prosincové zasedání zastupitelstva
k zajištění veřejného pořádku. Všechny vyhlášky byly schváleny v předloženém znění.
(Stručný výtah vyhlášek najdete na jiném místě
tohoto Zpravodaje.)
Zastupitelstvo rovněž schválilo změnu
organizačního začlenění Městské knihovny v Chropyni, pracovnice knihovny jsou
od 1. prosince 2016 zařazeny přímo do Městského úřadu v Chropyni.
Po předložení obsáhlé zprávy o plnění
Volebního programu Zastupitelstva Chropyně
za rok 2016 a stanovení priorit na rok 2017,
se kterou vystoupila místostarostka města,
se v diskusi narazilo na názor, že je ohrožena
bezpečnost občanů města i díky tomu, že nebyl projednán zákaz hazardu ve městě. Diskutovalo se i o výstavbě sociálního bydlení.
Zprávu o plnění volebního programu zastupitelstvo vzalo na vědomí, nebyl však přijat
návrh priorit na rok 2017.
S povinností pořízení Územní studie
„Chropyně – lokalita OV 32“, týkající se

lokality bývalých lázní seznámil v dalším bodu
jednání člen rady města Ing. Blažek. Územní
studii pořídil na základě žádosti města Chropyně pořizovatel – MěÚ Kroměříž. Podnětem
ke zpracování územní studie je podnikatelský
záměr firmy Senior centrum Ječmínek s. r. o.,
která již dotčené pozemky vlastní a studií navrhovanou výstavbu v současnosti připravuje.
Studie byla schválena v předloženém znění.
Velmi rozsáhlá diskuse se vedla při projednávání dalšího bodu jednání zastupitelstva,
a to Pořízení změny č. 1 Územního plánu
Chropyně. Z předloženého materiálu vyplývá,
že od doby pořízení územního plánu, který
nabyl účinnosti 1. ledna 2014, jsou evidovány
plochy, na kterých by bylo potřebné provést
změny ve způsobu využití tak, aby tento odpovídal oprávněným nárokům na jejich využití
v současnosti. Jedná se o čtyři lokality: areál
bývalé provozovny firmy Dlažba, pozemky
v sousedství sběrného dvora, pozemky v sousedství rodinného domu č. p. 854 na Paz-

derně a v místí části Plešovec pozemky mezi
sáňkovacím kopcem. Na závěr projednávání
bylo usnesení upraveno na schválení pořízení změny č. 1 Územního plánu Chropyně
pouze ve třech lokalitách, vyjma pozemků
v sousedství sběrného dvora, a současně určilo starostku města spoluprací s pořizováním
změny územního plánu a uložilo jí požádat
MěÚ Kroměříž, jako pořizovatele územně
plánovacích dokumentací, o pořízení změny
č. 1 Územního plánu Chropyně. Tento návrh
byl schválen v předloženém znění.
Posledním bodem jednání zastupitelstva
byla všeobecná diskuse, ve které zazněly dotazy
na komplexní analýzu RESO, existenci heren
v Chropyni a o problematice obsazování zastupitelů do výběrových komisí.
Předsedající jednání zastupitelstva ukončil
v 19 hodin, poděkoval za účast a popřál všem
příjemné svátky vánoční. Příští jednání Zastupitelstva města Chropyně se uskuteční ve středu
BH
29. března 2017.

Poplatek za komunální odpad v roce 2017
Zastupitelstvo města Chropyně na svém zasedání 21. září 2016 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku města Chropyně č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, kterou stanovilo poplatek pro
rok 2017 ve stejné výši jako v minulém roce, tj. 636 Kč na poplatníka (pro poplatníky platící z titulu pobytu v Chropyni ve věku
od 70 let je stanovena sazba poloviční tj. 318 Kč). Poplatek je splatný
ve dvou stejných splátkách, a to do 20. února a do 20. července.
Občanům platícím přes SIPO bude částka za první pololetí předepsána
ke srážce v měsíci únoru, za druhé pololetí v měsíci červenci. Ostatním

budou před splatností zaslány poštovní poukázky. Tyto lze uhradit
na poště, převodem z účtu, v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu v Chropyni (přízemí, dveře č. 006). Neobdržení
poukázky není důvodem k nezaplacení poplatku.
Účet města Chropyně pro platby těchto poplatků má číslo
1483133389/0800. Při bezhotovostní platbě zadávejte vždy variabilní
symbol, který je uveden na poštovní poukázce.
Celé znění obecně závazné vyhlášky je zveřejněno na www.muchropyne.cz (důležité dokumenty, obecně závazné vyhlášky) nebo
je k nahlédnutí na sekretariátě MěÚ v Chropyni.
RV

Nabídka nových služeb pro osoby,
které se potýkají se závislostí
V říjnu 2016 zřídila Společnost Podané ruce,
o. p. s., v Kroměříži detašované pracoviště Terapeutického centra ve Zlínském kraji. Kroměříž
se tak zařadí po bok Zlína a Uherského Hradiště, kde Společnost Podané ruce nabízí své
služby pro osoby s různými formami závislostí –
na alkoholu, drogách, výherních automatech,
ale i na internetu či sociálních sítích. Pro radu
a podporu mohou přijít i příbuzní či blízcí
osob se závislostí. Využít mohou psychologické poradenství, individuální, rodinnou nebo
párovou psychoterapii, podporu při doléčování a zvládání abstinence. V neposlední řadě
je to i dluhové poradenství, především pomoc
s vyřízením osobního bankrotu a insolvence.
Důležitost odborného dluhového poradenství
se ukazuje zejména u osob, které se do dluhů
dostaly kvůli hraní výherních automatů či sázení
(svého či svého blízkého). Nabízené služby
jsou bezplatné, informace důvěrné, a pokud
si to klient přeje, může zůstat anonymní.
Detašované pracoviště Terapeutického centra
je přímo v centru Kroměříže na ulici Prusinovského 185/7. Psycholog zde bývá každý čtvrtek
od 9:00 do 17:00. Dluhový poradce po domluvě se zájemci o poradenství. V případě zájmu

o poradenství nebo psychoterapii je vhodné
se předem objednat na tel.: 778 417 681.
Objednací doby jsou zpravidla do jednoho týdne. Kontakty na terapeuty, dluhového poradce
a další informace naleznete také na webových
stránkách www.podaneruce.cz.
Vedoucí Terapeutického centra Gabriela
Kosíková k tomu dodává: „Z pohledu úspěšnosti léčby závislostí je vhodné, aby člověk, který se potýká se závislostí, případně jeho rodina,
začali svůj problém řešit co nejdříve. V případě
gamblingu je z našich zkušeností zadlužení
rodiny jedním z nejvážnějších a nejobtížněji
řešitelných problémů, který je s tímto druhem
závislosti spojen. Pokud se na nás lidé obrátí
až ve chvíli, kdy jim hrozí exekuce, je nástrojů
na řešení jejich problémů již výrazně méně.“
Podle statistik je v České republice negativními důsledky hazardního hráčství zasaženo
5 % populace ve věku od 15 do 64 let, což
z celkového počtu obyvatel Zlínského kraje
tvoří přibližně 20 000 osob. Problémové hráčství
s sebou nese celou řadu negativních sociálních
jevů, jako je narušení vztahů s blízkými, rozpad
rodin, zadlužování, exekuce a kriminalita.
Negativními důsledky hraní (ale i závislostí
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na alkoholu nebo drogách) jsou často ovlivněni
také blízcí hráčů – přepokládaný počet z hráčova okolí je 5 až 8 osob – především rodiče,
partneři a děti. Právě příbuzní problémových
hráčů jako první mají potřebu vyhledat odborné služby a pomoc a řešit změny v chování svých
blízkých, jejich zadlužování a s tím spojenou
hrozbu exekuce, rozprodávání společného
majetku, někdy i zvýšenou agresivitu, lhaní
a další psychické obtíže. Z těchto důvodů
je velká část nabízených služeb cílena právě
pro blízké z okolí hráčů.
Ondřej Mikulášek
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Nové obecně závazné vyhlášky města
Zastupitelstvo města Chropyně dne
21. září 2016 vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu, regulaci
hlučných zařízení, používání pyrotechniky
a zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí. Její vydání vzešlo
z novelizace ustanovení § 47 odst. 3 zákona
200/1990 Sb., o přestupcích, která vstoupila
v platnost 1. října 2016. Metodické pokyny
k možnostem a variantám řešení novelizace
ustanovení o nočním klidu nebyly v průběhu
měsíce září ještě vyjasněny. Po 1. říjnu 2016
došlo ke změně metodiky a varianta, která
byla zvolena v září (tedy povinnost ohlášení
a zveřejnění na úřední desce), byla legislativci
označena jako nedostatečná, některé z nových výkladů zákona dokonce tuto variantu
označily za protiprávní. Smyslem novelizace
ustanovení o nočním klidu dle zákonodárců
bylo především to, aby občané v dostatečném předstihu věděli, kdy bude stanovena
zkrácená doba nočního klidu, event. kdy
nebude žádná.
Proto na prosincovém zasedání zastupitelstvo tuto vyhlášku zrušilo a vydalo čtyři
nové, každá z nich samostatně upravuje jednu
z dotčených oblastí.

škerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil
a křovinořezů apod. Tato vyhláška se nevztahuje na radniční hodiny a kostelní zvony.
Pokud si společenství vlastníků vydávají své
domovní řády, mohou používání hlučných
zařízení regulovat jinak, vždy však pouze
přísněji, než je tomu ve vyhlášce. Domovním
řádem není možné obecně závaznou vyhlášku
tzv. změkčit.
Používání pyrotechniky
Cílem Obecně závazné vyhlášky města
Chropyně č. 5/2016, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích, kterou se reguluje používání
zábavní pyrotechniky, je vytvoření opatření
směřujících k ochraně před hlukem v době
nočního klidu.
Používání zábavní pyrotechniky je dle této
vyhlášky zakázáno v době nočního klidu, tedy
od 22:00 do 06:00 hod., a o nedělích a státem

Noční klid
Předmětem Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 3/2016, o nočním klidu, je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší, nebo
žádnou, než stanoví zákon. Dobou nočního
klidu se rozumí doba od 22:00 hod. příslušného dne do 06:00 hod. dne následujícího.
Nová vyhláška stanoví, že se doba nočního klidu vůbec nevymezuje v noci
z 31. prosince na 1. ledna. Doba nočního klidu
se vymezuje v době od 03:00 do 06:00 hod.
ve dnech konání Hanáckých slavností, Chropyňských hrátek a Chropyňských hodů. Informace o konkrétním termínu konání těchto
tradičních akcí bude zveřejněna Městským
úřadem v Chropyni na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Pro kalendářní rok 2017 se dále doba nočního klidu vymezuje od 01:30 do 06:00 hod.
v noci z 8. na 9. července, v noci z 22. na 23. července, v noci ze 4. na 5. srpna a v noci
z 18. na 19. srpna 2017. Toto uvedené omezení doby nočního klidu je platné na celém
území města Chropyně, nejen v místě konání
akce, nebo bez ohledu na to, zda se akce
uvedená ve vyhlášce bude či nebude konat.
Regulace hlučných zařízení
Předmětem Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 4/2016, o regulaci hlučných
činností, je regulace činností v nevhodnou
denní dobu, které by mohly svou hlučností
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy v obci.
Dle této vyhlášky je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době od 06:00 do 09:00,
od 11:30 do 14:00 a od 19:00 do 22:00 ve-
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uznaných dnech pracovního klidu v době
od 06:00 do 09:00 hod., od 11:30 do 14:00
hod. a od 19:00 do 22:00 hod. Tento zákaz
se nevztahuje na noc z 31. prosince na 1. ledna.
Pořádání veřejně přístupných akcí
Předmětem Obecně závazné vyhlášky města Chropyně č. 6/2016, o stanovení podmínek
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných
kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku, je vymezení
nezbytně nutných podmínek pro pořádání veřejnosti přístupných akcí, které
by mohly narušit dobu nočního klidu.
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní
podniky, včetně tanečních zábav a diskoték,
pořádané v období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku v provozovně, která
je stavebně a technicky uzpůsobená a právně
určená k provozování veřejných hudebních
produkcí, musí být ukončeny nejpozději
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Nové obecně závazné vyhlášky města
do 03:00 hod. Tytéž akce ovšem pořádané
v provozovně, která není stavebně a technicky uzpůsobená a právně určená k provozování veřejných hudebních produkcí, musí být
ukončeny nejpozději do 01:30 hod.
Pořadatel podniku je povinen oznámit akci
nejméně 5 dnů před jejím konáním Městskému úřadu v Chropyni. Ke splnění oznamovací
povinnosti lze využít formulář uvedený v přílo-

ze této obecně závazné vyhlášky (je k dispozici
na webových stránkách města).
Je třeba však upozornit pořadatele
všech těchto akcí, že doba stanovená ve vyhlášce, po kterou mohou být veřejnosti
přístupné podniky provozovány (do 1:30
či do 3:00 hod.), nemá vliv na povinnost
dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00 hod.
Jinak řečeno: mimo prostory provozovny

Poděkování dlouholetým
dárcům krve
„…stačí mi, že jsem někomu
pomohl…,“ byla závěrečná slova
pana Miloslava Zikose, kterými
se omlouval z účasti na setkání
dárců krve z Chropyně a Plešovce, kteří v letošním roce dosáhli
jubilejních dobrovolných odběrů
této nejcennější tekutiny.
Starostka města Ing. Věra Sigmundová osobně poděkovala panu

bude i v době konání akcí platit noční klid,
což je patrně informace velmi důležitá pro
pořadatele a návštěvníky akce při jejich
cestě domů.
Pořadatelé veřejně přístupných akcí svá
oznámení o konání akce, případně dotazy
a požadavky na více informací, mohou směřovat přímo na vedoucí odboru vnitřních věcí.
Dana Jedličková

Klub českých turistů
Milí turisté, vážení přátelé Klubu českých turistů! Při vstupu do roku
2017 Vám přejeme hodně zdraví, dobré pohody a spokojenosti.
Díky pochopení redakce Zpravodaje Vám nabízíme účast na turistických akcích, které nejen pro své členy, ale všem zájemcům nabízejí
odbory KČT oblasti Valašsko – Chřiby, kam patří i náš odbor, a odbory
blízkého okolí. V lednu a v únoru jsou to především:

Květoslavu Chmelovi za 110 odběrů, Břetislavu Mišurcovi za 70 odběrů, Pavlu Šrámkovi za 50 odběrů.
Petru Kunčarovi (80), Petru
Dočkalovi (50) a Miloslavu Zikosovi (50), kteří se setkání dne
28. listopadu 2016 nemohli zúčastnit osobně, děkujeme a blahopřejeme alespoň touto formou.
Božena Hrabalová

Pravidla pro vydávání Zpravodaje
Na webu města:
http://www.muchropyne.cz/content/files/mestsky-urad/ovv/zpravodaj-smernice.pdf

v sekci Zpravodaj – příjem příspěvků a inzerce najdete pravidla
platná od 1. března 2016.

21. 1.

50 km na lyžích po Valašsku
Lyže (LT): 30, 50 km
Start: Bumbálka, 7:30 – 10:00
Cíl: Vsetín, do 17:00
Informace: Ing. Rudolf Mostecký, telefon: 731 925 650

28. 1.

Upravenými běžeckými stopami kolem Bílé
LT: 16, 20, 33 km
Start: Bílá, čas nestanoven
Cíl: Bílá, čas nestanoven
Informace: Zbyněk Vaňura, telefon: 737 878 984

4. 2.

Okolo Francovky – lyžařský přejezd
LT: 15, 20 km
Start: Francova Lhota – ranč U Zvonu, 8:00 – 8:30
Cíl: tamtéž do 16:00
Informace: Karel Sucháček, telefon: 737 447 588

4. 2.

Zimní romantika Hostýnských vrchů na běžkách
LT: 21 km
Start: Hostýn, čas nestanoven
Cíl: Lázy, čas nestanoven
Informace: Zbyněk Vaňura, telefon: 737 878 984

11. 2.

Na běžkách Velkými Karlovicemi
LT: 20 km
Start: Velké Karlovice, čas nestanoven
Cíl: Velké Karlovice, čas nestanoven
Informace: Zbyněk Vaňura, telefon: 737 878 984

12. 2.

Valentýnský výšlap
Pěší (PT): 10 km
Propozice zatím nevydány
Informace: Jiří Tomáš, telefon: 737 005 174
Další informace najdete ve vývěsních skříňkách KČT
u prodejny Albert a COOP.

Mnoho šťastných kilometrů v přírodě i v životě přeje za výbor KČT
Chropyně
Jaroslava Pospíšilová

K dispozici jsou i na sekretariátu městského úřadu.

Zde mohla být vaše inzerce.

Pro více informací volejte redakci,
nebo navštivte
www.muchropyne.cz

Cena od 310 Kč.
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Naučná stezka okolo Chropyně - historie a současnost
Spoustu věcí kolem sebe bereme jako
samozřejmost. Využíváme je v běžném životě,
tvoří nedílnou součást našeho okolí, dokreslují
atmosféru a kolorit města nebo krajiny, a přesto
je mnohdy ani nevnímáme. Necítíme potřebu
věnovat jim zvláštní pozornost, natož přemýšlet
o jejich významu, účelnosti a hodnotách. Prostě tu vždy byly, jsou a podvědomě očekáváme,
že zřejmě přetrvají na věky. Je o to smutnější,
že si hodnotu těchto věcí uvědomíme skutečně
až v okamžiku, kdy některou z nich nenávratně
ztratíme.
V březnu to budou dva roky, co byla stržena dřevěná lávka k Josefínce a tím přerušena
původní trasa naučné stezky, která přes tuto
lávku vedla. Lávka přes Malou Bečvu, jinak
nazývanou i „lesní Bečvu“, bývala v těchto
místech v různých podobách více než sto let.
Její podobu z roku 1918 zachycuje fotografie
z archivu pana Rollera, jehož rodina tehdy coby
vrchního polesního a vášnivého fotografa žila
na chropyňském zámku.
Vraťme se ale do minulosti ne tak dávné.
Do doby, kdy v roce 1979 Pionýrská skupina
obránců míru při ZDŠ Chropyně vybudovala
první „Pionýrskou naučnou stezku“. Ta měla
původně jen 6 informačních tabulí. Byly
psány ručně barvou na klasické PVC desky.
První z nich byla u zámku. Trasa vedla směrem
k vrátnici n. p. Technoplast podél rybníka
a dále směrem do lužního lesa přes dřevěnou
lávku, u které bylo druhé zastavení. Lesní
a polní cestou kolem „dlouhé Šlajzy“ míjela
další zastávku a směřovala k rybářské chatě
Petrovka se čtvrtou zastávkou, přes stavidla
„Haltýře“ k pátému stanovišti u zdejších sádek
a končila cestou k náměstí u pramene tehdy
ještě fungujících chropyňských lázní.
V roce 1994 byly z iniciativy zaměstnanců
Městského úřadu v Chropyni tabule inovovány, textově doplněny a stezka označena jako

Městská naučná stezka. Důležitost lávky k Josefínce, která na její trase spojovala oba jinak
nedostupné břehy Malé Bečvy, prokázala velká
povodeň v roce 1997, kdy byla onou dobou
zrovna nově opravovaná lávka těžce poškozena. Přesto i tehdy došlo k její rychlé obnově.
Na opravách se tehdy těsně před povodněmi
kromě lesů ČR, které zajistily dřevo na stavbu,
podíleli prací i zaměstnanci Správy majetku
města Chropyně.
Stezku využívali v rámci výuky zdejší školáci,
ale nejen oni. Například v roce 1998 zorganizovali zaměstnanci městského úřadu Ing. Pospíšil a Mgr. Čajková v rámci projektu Zdravé
město Chropyně druhý jarní pochod žáků základní školy areálem stezky, při kterém se žáci seznamovali pod odborným vedením RNDr. Ala-
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na Urce s historií a současností národní přírodní památky Chropyňský rybník, lužním lesem
a přírodou kolem Chropyně.
Už v roce 2002 byla ale naučná stezka opět
v tak havarijním stavu, že se město rozhodlo
přistoupit k její rekonstrukci, a proto oslovilo
Sagittarii - sdružení pro ochranu přírody střední
Moravy, která opravu Městské naučné stezky
připravila a realizovala.
Na financování celé akce se podílelo
částkou 50 tisíc korun město Chropyně, zbytek byl financován z podpory a darů nadace
Via (50 tis. Kč), Agentury ochrany přírody
a krajiny (25 tis. Kč), Lesů ČR (26 tis. Kč)
a Sagittarie (2 tis. Kč). Celkové náklady byly
vyčísleny na 153 tisíc Kč. Slavnostní otevření
nové naučné stezky s rozšířenou trasou a dvanácti novými informačními tabulemi proběhlo
22. května 2004 v rámci akce „Pochod
za králem Ječmínkem“.
Nyní čeká naučnou stezku další rekonstrukce. Chropyňský spolek Lužňáci a spolek
Sagittaria se pustily do přípravy projektu, jehož
součástí bude nejen rekonstrukce stávajících
informačních cedulí, obměna textů, fotografií
a jejich rozšíření, ale i obnova chybějící lávky.
Předpokládané náklady projektu byly vyčísleny na cca 200 tisíc korun. Město Chropyně
přispěje částkou 50 tisíc korun, zbytek bude
financován formou grantů, sponzorů a darů.
Bylo by pěkné, kdyby se do obnovy lávky
zapojili i místní občané. Každý, byť symbolický dar, pomůže pokrýt zbylou část nákladů
na její obnovu a každý dárce bude mít de facto
svou vlastní malou část lávky, o níž může říct:
„Ano, i díky mně se podařilo lávku k Josefínce
znovu postavit.“
Věřme, že se dílo brzy podaří, nová lávka
s naučnou stezkou začnou znovu plnit svůj účel
a město Chropyně i občané se budou moci
pochlubit něčím, na čem se sami z vlastní vůle
a pro dobrou věc podíleli.
Michal Pospíšil
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Velké požáry v Chropyni a v Plešovci za našich předků
V době, kdy připravuji tento článek, nastalo chladné zimní počasí
a ve svých domech si musíme přitápět. Každý den se ze sdělovacích
prostředků dozvídáme o tom, že někde vyhořel rodinný dům, výrobní
hala nebo sklad. V kterých letech a jak se potýkali s požáry naši předci,
vás seznámím na následujících řádcích.
Pro naše předky v roce 1811 nastala obrovská pohroma. Toho roku
vyhořelo v Chropyni celé náměstí i se stodolami a nebyla to zdaleka
jen tato živelná pohroma, která je tehdy postihla. Následkem dlouholetých napoleonských válek byla v naší vlasti velká drahota a bída,
ta se vystupňovala, když rakouský stát učinil bankrot.
K dalšímu velkému požáru došlo v roce 1851, kdy při bouřce uhodil blesk do chaloupky tehdejšího domkaře Martina Navrátila. Oheň
se rozšířil na dalších 11 vedlejších domů, které celé vyhořely. Jak dokládá
zápis v kronice, k dalšímu velkému požáru mělo dojít v roce 1871, tehdy
znovu vyhořely domy na náměstí. Jednalo se o č. p. 40 až 50 a o čtyři
roky později, tedy v roce 1875, vyšlehly obrovské plameny ze stodoly
na č. p. 57, odkud se oheň šířil na obě strany. Popelem lehla stavení
č. p. 54 až 65 a na protější straně to byla č. p. 2 až 14. Bohužel ani
rok 1878 se neobešel bez dalšího velkého požáru, kdy o svátku Božího

Těla vyšlehly plameny ve stavení č. p. 24 na náměstí a postupovaly
až po č. p. 29 (dnešní radnice). Jiskry z ohně létaly až na doškové střechy
domu na Mrlínku, který celý vyhořel.
Velkých požárů nebyl ušetřen ani sousední Plešovec, kdy, jak zaznamenal
do obecní kroniky František Chmela (*1831 - †1910), nikdo z občanů
starších 90-ti let nepamatoval, že by Plešovec někdy vyhořel. O prvním
ohnivém pekle, které nastalo na Smrtnou neděli 26. března 1882 v poledne
na č. p. 34 a vyhořelo celkem devět domů, a to č. p. 7, 15, 17, 19-21, 28
a 32, se zmiňuje František Chmela jako o požáru, jež nikdo z jeho předků
nezažil. Ani na 30. prosinec 1884 naši předci v Plešovci neměli hezké
vzpomínky. Hodinu před půlnocí vypukl na výměnku č. p. 8 oheň a rozšířil
se na další čtyři domy. Popelem lehly domy č. p. 8-11. Neshořely jen tři
nově postavené stodoly, jejichž střechy byly kryty kamenným materiálem.
Jak se mi podařilo zjistit, tak při žádném z výše popsaných požárů naštěstí nikdo nepřišel o život. Na základě velkých požárů nejen
v Chropyni a Plešovci, ale i v dalších obcích našeho okresu se postupně
začaly zakládat sbory dobrovolných hasičů.
Z obecních kronik sestavila
Marta Staňková

Čerti odešli z naší školy s prázdnou
Jak velí tradice, v prosinci minulého roku
navštívil naši školu Mikuláš, anděl a čerti. Škola
tak byla od rána plná blekotání, řinčení řetězů,
strašení, občas i nějakého toho strachu, černění
a samozřejmě spousty legrace. Do pekla si ni-

koho neodnesli a za hezkou básničku odměnili
všechny děti sladkostí.
Za organizaci této povedené akce, dárečky
pro naše žáky a nezapomenutelné zážitky bych
rád poděkoval všem členům SRPŠ při ZŠ Chro-

pyně, kteří akci připravili a chopili se nelehké
role čertů, andělů a Mikuláše.
Atmosféru celé akce vám nejlépe přiblíží
fotografie.
Mgr. Milan Bajgar

Mikuláš ve škole
V pondělí 5. prosince jsme se už popáté
nemohli dočkat Mikuláše, který měl přijít.
Už od rána jsme slyšeli dupání, křičení
a chrastění po celé škole. Mikuláš a čerti nás navštívili čtvrtou hodinu a zjistili jsme, že se už taky nemůžou dočkat, až si odnesou do pekla
ty naše hříšníky. Když jsme jim ale řekli básničku
a dali Mikulášovi dopis, který jsme si připravili
předem, tak nám dal andílek sladkou odměnu
a čerti nás jenom začernili. Škoda je, že už je vidíme naposled, na druhém stupni už asi chodit
nebudou, ale budu moc ráda vzpomínat na to,
jaká s nimi byla legrace.
Tereza Žáková

Rychle otevřeli dveře a vtrhli k nám do třídy.
Začali běhat po třídě a všechny namalovali
černou mastí. Nakonec vešel do třídy Mikuláš s andílkem. Stoupli si před tabuli a řekli,
že jim máme zazpívat anebo zarecitovat
nějakou básničku. Začali jsme recitovat
a mezi tím, co andílek s Mikulášem poslouchali, čerti chodili kolem nás a čmuchali,
koho si vezmou do pekla. Potom nám
andílek začal rozdávat sladkosti v balíčku.
Mikuláš potom otevřel svou knihu, kde měl
napsané, kdo byl hodný a kdo zlobil. Koho
Mikuláš prohlásil za zlobivého, toho čerti
ještě více pomalovali černou mastí. Potom
už chtěli odnést hříšníky, ale Mikuláš je naštěstí zastavil, jinak by tady zbyla jenom
třetina naší třídy. Nakonec se šli rozloučit
s paní asistentkou tak, že jí dal čert pusu na krk
a podal si s ní ruku, a ještě nezapomněli na naši
třídní paní učitelku, té taky podali ruku, a nakonec se rozloučili se všemi. Je škoda, že další
rok, až budeme na druhém stupni, tak už se s nimi neuvidíme, jedině kdyby přišli k nám

domů. Tak ahoj, Mikuláši, andílku a čertíci,
doufám, že přijdete aspoň k nám domů.
Děkujeme.
Lenka Milotová

Dne 5. prosince k nám přišel Mikuláš s andílkem a třemi čerty. Velmi jsme se na ně těšili. Všichni napsali Mikulášovi dopis, dřív, než
k nám přišel. Po celé tři vyučovací hodiny jsme
slyšeli, jak malí spolužáci pištěli a čerti dělali
budliky budliky. Až ve 4. hodině čerti začali
bouchat na dveře. Všichni čekali, co bude dál.
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Mikulášská besídka
Musím se Vám přiznat a svěřit se,
co se mi přihodilo. Byla jsem opět
pozvána do MŠ na mikulášskou
besídku svými někdejšími žačkami
Květkou a Danuškou. Ráda jsem

přivítala pozvání, vypravila se a v den
D se dostavila do 2. třídy MŠ.
Za dveřmi plno štěbetání a smíchu. Zaklepala jsem a vstoupila.
A co teď? Třída plná čertíků, kte-

rým předsedaly dvě velké čertice.
Málem jsem se lekla. Ale byly
to paní učitelky a jejich malí svěřenci. Vůbec nevzbuzovali strach,
ale naopak, byli velmi milí. Písničkami a tanečky si získali obdiv
všech nás pozvaných a rodičů.

Vystoupení bylo velice milé a jako vždy perfektní. Moc děkuji
za pozvání a jen tak dál, Květuško
a Danuško. Přeji hodně zdraví a sil
do vaší nelehké, ale krásné práce
s dětmi.
Zdeňka Smékalová

KoTě děkuje

O nejkrásnější stromek

Poděkování patří Fatře Napajedla za poskytnutí linolea do herny,
kde už koberec i linoleum odsloužilo. Velký dík patří i panu Stanislavu Kotasovi, který byl ochotný před koncem roku linoleum položit
a svařit. Také děkujeme manželům Dominikovi a Elišce Bakajovým
za částečné vymalování prostor. Rádi bychom vymalovali všechny zdi,
ale nemáme finanční prostředky na toto zamalování. Děkujeme i městu
Chropyně za poskytnutí reklamní skříňky (vedle pohřební) u Supermarketu Albert. Tam budeme pravidelně vyvěšovat informace o kursech
a další novinky, které v KoTě budou probíhat.
Provoz začíná 11. ledna v 18:00 cvičením pro ženy SM systém, balony
popruhy, dno pánevní a další doplňkové rehabilitační cvičení. Cvičení
je možné i na pojišťovnu.
Novinkou bude i kurs angličtiny pro dospělé, kteří se angličtinu
učili a pomalu ji zapomínají. Půjde o konverzační lekce, abychom
se domluvili v zahraničí a mohli si přečíst internet a například příbalové
letáky. Konverzační angličtina bude v 10 lekcích. Cena 700 Kč. Začínáme 6. března v pondělí od 18:00 do 19:00. Podrobnější informace
najdete na vývěsce u obchodu Albert nebo na telefonu 602 848 435
(Věra Hýbnerová).
V kursu angličtiny pro děti od 3 do 6 let jsou ve druhé skupině
od 17:00 hod 2 místa volná. První skupina je obsazená.
Těšíme se na vás ve zrekonstruovaných prostorách.
VH

V letošním roce se děti ze školní družiny zapojily do výtvarné soutěže „O nejkrásnější vánoční stromek“. Pořadatelem
této soutěže je výstaviště Floria
v Kroměříži.
Jakmile děti uslyšely slůvko
„soutěž“, s velkým nadšením
se pustily do práce. Způsob
zdobení stromečku nebyl pořadatelem zadán, a tak jsme vsadili
na vlastní fantazii a originalitu.
V naší tvořivé dílně se vyráběly
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vánoční ozdoby z různých materiálů. Šila se látková srdíčka,
vyráběli se ptáčci z odličovacích
tampónů, zdobily se perníčky, navlékaly se řetězy, lepily
se vločky z ruliček od kuchyňských utěrek. Stromeček jsme
nazdobili výhradně vlastnoručně
vyrobenými ozdobami.
Nyní už jen s napětím čekáme,
jak soutěž dopadne.
Lenka Chalupová
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Andělé to často nemají lehké
Být učitelem je nejen povoláním, ale
i posláním. Za dob mých školních let byl učitel
modla a naprostá autorita. Dnes je jejich profese často krotitelstvím a vyčerpávající snahou
něco malým žáčkům předat. Děti zahlceny
počítačovými hrami, tunami pohádek a filmů
už často nenalézají kapacitu na to vstřebat
něco poučného.
Ne však každé dítě má to štěstí narodit
se do plnohodnotného života a zlá sudička
u jeho kolébky utrousí nějakou tu kletbu.
Naštěstí tak, jak to bývá ve všech správných
pohádkách, jsou na světě i hodné víly a andělé.
A věřte, že takové místo opravdu existuje.

O děti, které jsou trochu jiné, se starají učitelé
a pedagogičtí pracovníci v kroměřížské Základní škole na ulici F. Vančury. Je až neuvěřitelné,
kolik síly a energie vkládají do své výuky, aby
s nebetyčnou trpělivostí naučili děti s hendikepem vše, co budou k životu potřebovat.
A nejen to. I letos si děti pod vedením
pedagogů pro své rodiče připravily divadelní
vystoupení s názvem Putování za zlatou višní.
Třetí prosincovou středu se tak Sokolský dům
v Kroměříži zaplnil do posledního místa a divadelní představení sklidilo aplaus ve stoje.
Rádi bychom poděkovali všem pedagogům
za obrovskou píli a snahu a především za krásný

přístup ke všem dětem. Poděkování též patří
občanskému sdružení Korálky, které zajišťuje
provozování dopravy dětí do ZŠ F. Vančury
a získávání finančních prostředků pro zabezpečení intervenčních technik, podpůrných terapií
a pořízení kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek pro tyto děti. V neposlední řadě patří
obrovské díky i lidem, kteří aktivity speciální
ZŠ jakkoliv podporují.
Vám všem, lidem dobré vůle, přejeme
do nového roku vše dobré, hodně štěstí, zdraví
a lásky. Děkujeme za to, že jste.
ToRo

Gymnázium Kojetín získalo titul „Zelená škola“
Titul Zelená škola se každý rok uděluje těm školám
v Olomouckém kraji, které
se ve výuce i při školních aktivitách věnují environmentální
výchově (EVVO) a globálnímu
rozvojovému vzdělávání (GRV).
Školy musí vyplnit podrobný dotazník, v němž odpovídají na otázky týkající se terénních exkurzí,
přírodovědných kroužků, výuky
ekologických praktik, účasti
a umístění v přírodovědných
soutěžích, míry zapojení učitelů
do dalšího vzdělávání, atd. Aby
byla soutěž zajímavá pro všechny
typy škol, je vyhlašována ve třech
kategoriích, tj. samostatně pro
mateřské, základní a střední školy.
V kategorii středních škol letos
zvítězilo Gymnázium Kojetín.
Za tímto úspěchem stojí snaha
školy vést studenty k pozitivnímu
vztahu k přírodě, ale i k střízlivému pohledu na svět, který není

ani růžový, ani černý. Studenti
kojetínského gymnázia absolvují
za své studium nespočet exkurzí do přírody, množství besed,
projekcí a projektových dnů
s tématiku EVVO a GRV.
V loňském školním roce se Gymnáziu Kojetín například podařilo
získat dotaci na přípravu a pořádání projektového dne „Voda
– sucho – záplavy“, přičemž
byla vytvořena nová metodika
tohoto projektového dne. Škola
také uspořádala sbírku pro děti
v kambodžském sirotčinci společně s kroměřížskou organizací
S.O.S. Děti Kambodži a jedna
ze studentek odjela sbírku dětem
do Kambodži předat. Při terénních exkurzích studenti navštívili
například školní polesí Střední
lesnické školy v Hranicích, národní přírodní rezervaci Žebračka,
Moravský kras, přírodní rezervaci
Království a Strejčkův lom.

Díky těmto a mnoha dalším
aktivitám se Gymnázium Kojetín
zapojilo do nového projektu
Světová škola, který zaštiťuje
olomoucká organizace ARPOK
společně s Člověkem v tísni
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a Multikulturním centrem v Praze. Pokud se projekt podaří dotáhnout do konce, pojede si zástupce gymnázia v červnu převzít
do Prahy další ocenění.
Mgr. Dana Dýmalová
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Tři králové byli přijati s otevřeným srdcem
V neděli 8. ledna proběhl další ročník této tradiční charitativní sbírky. Výtěžek je obdivuhodný. Celkem se v Chropyni (včetně Plešovce)
vybralo 82.925 Kč (v roce 2015 se pro srovnání vybralo 75.040 Kč),
v Záříčí 13.957 Kč (15.237 Kč), v Kyselovicích 13.491 Kč (10.533 Kč),
v Žalkovicích 24.903 Kč (22.101 Kč).

Sbírku zajišťuje oblastní Charita, která touto cestu děkuje všem, kteří
pomohli s její realizací v uvedených obcích a především všem štědrým
dárcům.
Všem dárcům ať Pán odplatí!
P. Jiří Putala

foto: Milan Tychler

Když u Vás zazvoní Tři králové
Je již dlouholetou tradicí, že se v průběhu ledna setkáváme s koledníky Tříkrálové
sbírky. Výnos této sbírky je tradičně věnován
na podporu a pomoc pro nemocné, lidi
se zdravotním postižením, seniory, matky
s dětmi v tísni a další potřebné, a to především
přímo tady v regionu.
Nejinak tomu bylo i s výtěžkem loňské sbírky. Například v samém závěru roku věnovala
oblastní Charita Chropyně pěti hendikepo-

12

vaným dětem z Chropyně a přilehlých obcí
příspěvek na výukový tablet sloužící k rozvoji
mentality a podpoře jemné motoriky.
Rádi bychom touto cestou poděkovali
nejen oblastní Charitě Chropyně za příspěvek a Římskokatolické farnosti Chropyně
za organizaci této akce. Díky i Vám všem,
kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoliv podílíte,
děláte dobrou věc!
Rodiče dětí
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Školní ples se blíží

Poděkování

V sobotu 4. března 2017 ve 20:00 proběhne v MKS Chropyně
již 5. ročník Školního plesu. Přijměte všichni srdečné pozvání
od žáků devátého ročníku a to dokonce veršované!
Předprodej vstupenek bude od 23. ledna 2017 probíhat na Správě
majetku města Chropyně (Komenského 348) u paní Buráňové.
Cena vstupenky je 50 Kč, cena místenky 150 Kč. Veškerý výtěžek
plesu, stejně jako výtěžek každé akce SRPŠ, bude použit na zlepšení
kvality výuky v ZŠ Chropyně.
Chcete i Vy přispět na dobrou věc? Máte řadu možností,
například:
- můžete přispět zakoupením vstupenky v hodnotě 50 Kč!
Vstup na ples je možný pouze se zakoupenou místenkou. Vstupenek je však připraveno neomezené množství. Zakoupením
vstupenky v hodnotě 50 Kč podpoříte tuto dobrou věc.
- můžete poskytnout drobný věcný dar do slosování o ceny!
Věcné ceny přijímá paní Lenka Motalová přímo v budově
Základní školy Chropyně na ulici J. Fučíka. Děkujeme předem
všem za každý, byť drobný nebo zábavný dárek. Věřte, že není
důležité, aby se rozdávalo několik málo velkých a hodnotných
cen, ale aby si pokud možno každý návštěvník plesu mohl něco
drobného odnést.
- můžete přispět také poskytnutím finančního daru!
Pokud máte chuť podpořit tuto dobrou věc finančními prostředky, pak se prosím obraťte na místopředsedu spolku pana Petra
Langra, který s Vámi sepíše darovací smlouvu.
V neposlední řadě můžete přispět také svou osobní pomocí
při přípravě plesu, výzdobě sálu či pomocí při organizaci plesu
v den jeho konání! Pokud máte chuť se zapojit, prosíme, ozvěte
se členkám rady SRPŠ paní Kláře Kadlčíkové a Daně Jedličkové.
Vítáme každý pár ochotných rukou.
Radek Kroupa

Spolek SRPŠ děkuje všem rodičům žáků za obrovskou podporu
vyjádřenou uhrazením příspěvku. Výběr proběhl v měsíci říjnu
s výsledkem, který jen nepatrným chloupkem nedosahuje plných
100 procent. Děkujeme i všem třídním učitelům za obrovskou
pomoc při výběru příspěvku.
rada SRPŠ při ZŠ Chropyně, z. s.

Pozvání na ples
Taneční, taneční,
to jsou naše zpěvy středeční.
Hudba sem, pohyb tam,
všude kam se podívám.
Žáci pilně cvičí,
učitelka tance křičí,
nacvičit kreace zkouší,
tančíme rádi, jsme v tom až po uši.
Stres a tréma sílí,
ale máme odhodlání a píli.
Náš velký tanec Vám předvedeme,
všechny přítomné potěšíme.
Kravaty, dlouhé šaty, podpatky…
Chcete to vidět? Přijďte taky!
Březen se kvapem blíží,
zapomeňte na loupání v kříži.
Taneční botky připravte
a naše upřímné pozvání přijměte!
Těšíme se na vás. žáci 9. A
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Žáci ZUŠ Chropyně se v předvánočním čase činili
Třídní besídky
Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2016 se konaly tradiční třídní besídky
všech žáků naší školy. Na celkem čtyřech besídkách se představili žáci hrající
na všechny nástroje, které se na naší škole vyučují. Malý sál MKS byl každý
den naplněn do posledního místa, připravený program byl velice pestrý.

Žáci klavírní třídy nám ukázali, že dokážou doprovodit na klavír
své kamarády flétnisty, a tím využili hru na klavír i jinak než v sólovém
vystoupení. Také se představil hráč z řad rodičů, který se velmi pečlivě
zhostil role doprovodu se svým synem. Starší žáci si připravili náročný
program, kde ukázali preciznost a jistotu, která náleží již velmi zkušeným
hráčům. Díky všem účinkujícím jsme měli velmi příjemně strávené odpoledne. Fotogalerii z vystoupení najdete na: www.zuschropyne.rajce.
idnes.cz
Mgr. Jana Milotová
Mikuláš
V pátek 2. prosince 2016 se v Základní umělecké škole v Kroměříži konala již tradiční akce
Mikuláš v ZUŠ. V letošním roce se však poprvé
v historii tohoto vystoupení účastnil lidový soubor
Chropyňáček. Vedoucí souboru pan učitel Luděk
Koutný, paní učitelka Jana Milotová a pedagožky
tanečního oboru paní učitelka Karla Koutná
a Vendula Válková společně připravili hudebně
taneční pásmo, při jehož tvorbě se inspirovali
lidovými tradicemi, folklórem a přírodou v před-

vánočním období. V programu bylo zachyceno
období od 11. listopadu, kdy přijíždí sv. Martin
na bílém koni, až po Štědrý den, tj. narození
spasitele. Lidový soubor Chropyňáček hrál nejen
sólově, ale především doprovázel všechny připravené choreografie žáků tanečního oboru. Celé
představení bylo propojeno průvodním slovem,
díky němuž mohli diváci lépe pochopit význam
jednotlivých předvánočních tradic a zvyků.
Představení se hrálo v tanečním sále ZUŠ dvakrát
z důvodu malé kapacity hlediště.
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Usilovnou práci žáků a svědomitý přístup
pedagogů k přípravě vystoupení ocenili velkým
aplausem nejen rodiče, ale i ostatní diváci
při obou vystoupeních v plně obsazeném tanečním sále. Celkový program akce Mikuláš
v ZUŠ vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu
na nádvoří ZUŠ.
Všem dětem za jejich výkon děkujeme
a přejeme jim další úspěšná vystoupení
v novém roce 2017.
Luděk Koutný

Zpravodaj města Chropyně

1/2017

Žáci ZUŠ Chropyně se v předvánočním čase činili
Sněhové Vánoce
Jako každý rok si pro vás žáci
a učitelé ZUŠ Kroměříž - pobočky
Chropyně připravili koncert, tentokrát s názvem Sněhové Vánoce,
který se uskutečnil 13. prosince
2016 v sále Městského kulturního
střediska v Chropyni.
Na úvod zatančili žáci tanečního oboru choreografii
s příznačným názvem koncertu
– Vločky. Hudební část zahájil
významnými cenami ověnčený
lidový soubor Chropyňáček.
Příjemnou vánoční atmosféru
navodilo vystoupení kytarového
souboru, po kterém se před-

stavili žáci ze tříd všech našich
pedagogů v různých komorních
seskupeních. Hudební skupina
Musical Fever uzavřela hudební
část a na pódium pak vyrazili s obdivuhodným nasazením
ti nejmenší z tanečního oboru.
Žáci všech ročníků nám postupně
ukázali svůj um, krásné kostýmy
a pestré choreografie.
Na závěr spojili své síly všichni
účinkující a rozloučili se společnou písní. Každý přispěl tím,
co umí nejlépe, ke společnému dílu
a za to všem děkuje kolektiv pedagogů ZUŠ.
Marek Bubeníček

Vánoční dárek seniorům
ZUŠ Kroměříž - pobočka Chropyně přijala možnost obdarovat starší
generaci našich občanů dárkem v podobě kulturního zážitku. Za tímto
účelem odjeli žáci tanečního a hudebního oboru v úterý 20. prosince
2016 vystoupit do Domova pro seniory ve Vážanech. Program se skládal
ze sólových výstupů žáků hudebního oboru, hudebního pásma lidového
souboru Chropyňáček a dvou choreografií v podání 2., 3. a 6. ročníku
žákyň tanečního oboru ze třídy paní učitelky Karly Koutné. Rozjasněné
oči, spokojený výraz na tvářích, ze kterých byly patrné velké životní

zkušenosti, a dlouhý potlesk ujistily naše žáky i pedagogy o tom, že příprava takového vánočního dárku nebyla zbytečná. Chci velmi poděkovat naším žákům nejen za přípravu tohoto vystoupení, ale především
za uctivý přístup k lidem starší generace. Jmenovitě děkuji pánům učitelům Luďkovi Koutnému, Markovi Bubeníčkovi a paní učitelce Janě
Milotové za přípravu žáků a organizaci celé akce. Velké díky také patří
personálu domova, který se postaral o pohodlí a komfort našich žáků.
MgA. Karla Koutná
Koledování
Muzicírování, vánoční čaj, dárečky a nějaké dobroty nechyběly ani v letošním
roce na společném vánočním „koledování“

v budově ZUŠ Komenského. Prosincový
maraton třídních besídek, koncertů a vánočních vystoupení jsme i v letošním roce
zakončili v dobré náladě a s koledami
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na rtech. S přáním všeho dobrého do dalších společných dnů jsme se rozešli na zasloužené vánoční prázdniny.
Mgr. Lenka Obručová
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Zemědělství a rybníkářství v Chropyni
V Chropyni se kdysi žilo klidně – hanáckým životem. Ze dne na den v pravidelném
tempu obdělávalo několik větších sedláků svá
pole, obklopená panskými lány a lemovaná
lesy. Však jejich grunty, které si vyhradily
místo na chropyňském náměstí, ukazovaly,
že „me sme me“. Jejich majitelé se snažili
v tradicích předků udržovat koloběh života.
Ti chudší, jejichž chaloupky byly nalepené
v shluku směrem ke Kojetínu a pak na Pazderně, nebo „za humnama“ selských statků, měli
obživu příležitostnou prací na panském nebo
v lese, dále pak i v sezonní práci u sedláků.
Od 18. století už bylo zemědělství hlavním
zaměstnáním většiny obyvatel obce. Byli to samostatně hospodařící rolníci, domkaři, zemědělští dělníci a nádeníci a v pozdější době
vzniku průmyslových firem v Chropyni i dělníci,
kteří měli kousek pole. Hodně občanů pracovalo také v arcibiskupském velkostatku.
Jen pomalu byly zaváděny do zdejšího
konzervativního zemědělství technické novoty,
žací stroje, mlátičky apod.
Někteří rolníci s větší výměrou polí zaměstnávali čeledína (pacholka), pohůnka
nebo pasáka a děvečku. Děvečka spravovala
jen dobytek, byla-li ještě jedna, ta se starala
o domácnost a děti. Čeledínova práce spočívala v ošetřování koní, volů, dělal různé
zemědělské i jiné práce v hospodářství. Všichni
tito byli nazýváni „čeládka“ a byli zaměstnáni
za stravu a jednou ročně jim rolník vyplácel
služné. V době od sv. Štěpána do Nového roku
měli volno a střídali se ve službách v rámci obce
nebo zůstali u stejného rolníka.
Hlavními plodinami byly obilniny, dříve žito
a oves, později pšenice, ječmen, dále cukrová
řepa, brambory a konopí nebo len. Velká
pozornost se věnovala pastvinám, ovocnářství
a včelařství.
Usedlosti staré Chropyně byly původně
nízké dřevěné s malými okýnky, kryté došky

nebo slámou. Spočívaly na kamenném mělkém základě, místy spolu nesouvisely. Stodoly
byly taktéž dřevěné, slámou kryté a stávaly
obyčejně uprostřed zahrady.
Poslední takový příbytek se na náměstí
uchoval do roku 1875 na dnešním čísle 6.
Před ním stávala mohutná košatá lípa.
Naši předkové velmi rádi vysazovali před
své příbytky lípy, aby jim při požáru byly
ochranou. Poskytovaly potravu včelám, které
se v té době velmi hojně pěstovaly v primitivních úlech – klatech.
Chropyňský panský dvůr
Stával v Chropyni už za Ludaniců, byl malý,
protože se v té době obdělávalo málo půdy.
Poprvé se tento panský dvůr připomíná v listině
z roku 1517, kdy Hynek z Ludanic odkoupil
za 2.000 grošů českých nároky „na ves Chropyni s kostelním podacím, s dvorem, s rybáři…“.
Celé seskupení bylo obdélníkového tvaru
s volskými chlévy, rozdělené na dvě části.
Na menším dvoře byly tři velké stodoly, na větším nádvoří byly byty správce statku, byty
deputátníků a kanceláře. Dále zde byly chlévy pro krávy a stáje pro koně, dílny koláře
a kováře byly umístěny za velkým nádvořím.
Z urbáře z roku 1615 víme, že dvůr stával
na místě dnešního dvora, na nepřístupném
místě chráněném Starým rybníkem, dvěma
malými rybníčky pod pivovarem, rybníkem
Kuchyněk a Černým příkopem.
Podle registru z roku 1615 se ve dvoře chovalo přes 800 ovcí, 200 ks hovězího dobytka,
180 prasat a 24 klisen. V roce 1638 byl přijat
za šafáře panského dvora žid Kaufman. V té době
bylo ve dvoře 946 ovcí. Průměrný roční výnos
z tohoto dvora byl v tom roce 1.500 zlatých.
V roce 1642 byl chropyňským purkrabím
Florián Finstenvalder. Ten přijal k ochraně
panského dobytka 10 mušketýrů, kteří měli
hlídat 1.800 ovcí. Roku 1643, za třicetileté
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války, bylo posláno z Chropyně na Kelč
747 ovcí a na Hukvaldech bylo přechováváno a uschováno před vojsky 1.500 ovcí
z panství Chropyně.
Dvůr měl dřevěné stáje a roku 1643 vyhořel
a byl znovu dřevěný postaven. V roce 1650
po velké opravě bylo ve dvoře 54 dojnic, 1 býk,
18 jalovic, 738 ovcí, 54 prasat a 140 fůr sena.
Na pozemcích dvora bylo roku 1650 oseto
81 měřic pšenice, 135 měřic žita, 51 měřic
ječmene, 60 měřic ovsa a 8 měřic hrachu
(5 měřic = 1 ha).
Roku 1750 měl panský dvůr 375 měřic polí,
76 měřic zahrad a 331 měřic luk.
Před parcelací roku 1918 náleželo k panskému dvoru (Arcibiskupský velkostatek)
- 406 ha polí, 239 ha luk, 10 ha zahrad,
6 ha pastvin, 23 ha rybníků a 557 ha lesa
v katastru Chropyně.
Svobodný dvůr existoval v Chropyni
v 15. století. Připomíná se roku 1448, kdy jej
vlastnil Ondřej z Chropyně, který roku 1456
měl manský biskupský lán v Hulíně a který
po něm držel roku 1460 Petr z Litrbachu.
Roku 1584 se připomíná v Chropyni
svobodný dvůr, jejž vlastnil Šebestián Košín
z Košína. Později se však už nikde o tomto svobodném dvoru nepíše a ani se neví, kde stával.
Hřebčinec v Chropyni dal postavit Karel
Lotrinský, který byl velkým ctitelem ušlechtilých koní. Roku 1702 bylo započato se stavbou
nového hřebčince při panském dvoře. Roku
1710 v něm bylo 16 hřebců na připouštění.
Mezi nimi arabské, vlašské, anglické, španělské nebo uherské koně. Byli zde také klusáci
a 125 kobyl. Dohromady 184 zvířat. Tento
hřebčín znamenal velké bohatství. Roku 1712
byl odstěhován do Trevíru. Na kterém místě
hřebčín stával, nevíme.
Roboty a poddaný lid
Koncem 10. století byly v Čechách a na Moravě zaváděny zemské roboty. Poddaní museli
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několik dní v roce stavět silnice, mosty, hráze, hrady, museli obdělávat panskou půdu.
Robotní povinnost nebyla velká, nanejvýše
několik dní v roce.
Za císaře Karla IV. dostala šlechta velká
práva a začala si také osobovat právo na lid
usazený na svých statcích. Tak pomalu vzniklo
poddanství a nevolnictví. Sedlák se nesměl
o své vůli stěhovat, nesměl volně nakládat
se svým majetkem a nezanechal-li mužského
potomka, jeho statek propadl feudálovi. Kromě
robot se platily daně peněžní i naturální.

Po bitvě na Bílé Hoře se však situace prudce
změnila. Robotní povinnosti se stávaly nesnesitelnými. Po třicetileté válce bylo vše zničeno,
usedlosti vypáleny, pole neobdělána a došlo
k velkému úbytku obyvatelstva. Proto se noví
majitelé statků snažili co nejdříve postavit svá
panství na nohy a dřeli z lidu kůži, aby mohli
naplno užívat svého postavení.
V letech 1665, 1667, 1679 byl na Moravě vykonán soupis poddanské půdy, který
je nejstarším katastrem selské půdy na Moravě
a byla zavedena nová berní soustava. Podle

polohy, jakosti a výnosnosti byla selská půda
rozvržena na lány. Velmi úrodné půdy bylo
na 1 lán méně než horší půdy. Například
v I. třídě se počítalo na 1 lán 100 měřic půdy,
ve II. třídě 125 měřic a ve III. třídě 150 měřic
polí. Také šenky a židovské domy se počítaly
na lány a bylo jich do lánu 18. Lán tedy nebyla
určitá, všude stejná jednotka, ale byla to daňová jednotka. Na celé Moravě se napočítalo
tehdy necelých 16.000 lánů.
Mgr. Květoslav Machalík
pokračování příště

Adventní koncerty a vánoční vystoupení
Na sklonku roku 2016 se členové spolku „Přidej se k nám“ a žáci
SZUŠ D-MUSIC pobočka Chropyně koncertně velmi zapotili.
Vše začalo hudebním programem na rozsvícení stromu ve Vlkoši,
Chropyni a Kyselovicích. Přidaly se vánoční besídky pro rodiče, kde
se představili nejen nejmenší muzikanti, ale i starší žáci začínající
na dechové nástroje. Pokračovalo se účinkováním na vánoční besídce
pro obyvatele DPS ve víceúčelovém sále chropyňského zámku a adventními koncerty v kostelech v Břestě, Vlkoši a Chropyni. Na Štědrý den
se tradičně muzicírovalo v ulicích města Chropyně a na nádvoří DPS.
Vše bylo dovršeno hraním koled po půlnoční mši v Chropyni a Vlkoši.

Moc děkuji všem žákům SZUŠ D-MUSIC a členům spolku „Přidej
se k nám“ za krásná vystoupení, která jistě potěšila přítomné diváky.
Rád bych poděkoval rodičům za pomoc při realizaci připravovaných
vystoupení a také všem sponzorům a mecenášům, kteří spolek „Přidej
se k nám“ v roce 2016 podporovali. Mezi ně se řadí město Chropyně,
obce Břest a Vlkoš, dále firmy Chropyňská strojírna, a. s., Kamax-metal,
s. r. o., Kanspo, s. r. o. a Nestle Česko, s. r. o.
Do nového roku 2017 bych chtěl všem popřát pevné zdraví, mnoho
osobních a pracovních úspěchů a ať to hraje.
Bc. Ivo Novotný
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Zprávičky z Kamínku aneb Co se dělo u nás ke konci roku
Vánoční výstava
Také Kamínek se účastnil letošní vánoční výstavy na zámku, která
se tentokrát jmenovala „Netradiční zvonky“. Spolu s dětmi jsme vytvořili
různě zdobené zvonky, např. z popcornu, kávy, fazolí, korálků, nebo
jsme vytvořili zvonečkové panenky z krajek. Také různé druhy malých
svícnů či ozdobné šišky a nesmím opomenout naše vánoční perníčky.
Dále na výstavě vystavovaly své výrobky i děti ze ZŠ J. Fučíka a opravdu
se bylo na co dívat. Paní učitelky vánočními dekoracemi krásně vyzdobily
celou místnost, za to jim patří velké poděkování. Také zde vystavovaly
své výrobky zručné babičky a, věřte nebo ne, i zručné dětičky. Ženy
ze zručných babiček, např. paní Lokobauerová, Adámková a Bartáková,

předváděly před návštěvníky výrobu různých vánočních dekorací. Kdo
měl zájem, mohl si to i vyzkoušet.
V další místnosti byly vystaveny netradiční zvonky a zvonečky.
Za tento nápad patří poděkování paní Květě Dvořákové.
Velké poděkování patří všem ženám, které se po čtyři dny výstavě věnovaly, a to především paní Jaroslavě Pospíšilové, která je duší těchto výstav.
Jsem ráda, že město Chropyně podporuje tyto výstavy. Při dnešní
době počítačů a mobilů je krásné se zastavit a prohlédnout si něco tak
krásného a poučného. Při každé výstavě má paní Pospíšilová připraveno
pro děti zajímavé povídání o různých vánočních zvycích z celého světa.
Jestli se chcete něco zajímavého dovědět a také spatřit, tak určitě navštivte i příští vánoční výstavu.
Mikulášování
Kamínek 6. prosince dělal pro děti
ve všech třídách mateřské školy mikulášování.
Do každé třídy vešel napřed Mikuláš s anděly a za nimi Lucifer s čertí družinou, která
měla s sebou koberec hříšníků a velký pytel
na ty nejzlobivější. Děti až tajily dech, některé
se i rozplakaly, když spatřily tu čertí čeládku,
která hledala nějaké ty zlobivce, ale paní
učitelky čertíky odháněly, jelikož mají prý

všechny děti hodné. Tak si čerti opět do pekla neodnesli nikoho. Děti zazpívaly mikulášské družině písničky, za odměnu dostaly
pěkné dárečky. Ale pozor, děti, buďte hodné
a nezapomeňte, že čerti se za rok zase vrátí!
Mikuláš přišel i do našeho Kamínku. Dětí
je zde hodně, a tak se občas stane, že některé
s nich trochu zazlobí, ale většinou zde máme
všechny děti hodné. Za krásnou písničku nebo
básničku všechny děti odměnil andílek dárkem.

18

Jen čerti byli docela smutní, že si nesou čertovský pytel do pekla zase prázdný.
Další mikulášování proběhlo 4. prosince,
a to v tělocvičně pro děti s rodiči. I sem dorazil Mikuláš s celou družinou. Čerti si donesli
koberec hříšníků a velký pytel na nezbedníky.
Ale i tady špatně pochodili, všechny děti byly
hodné a poslušné. Mikuláš s andílky nadělil
dětem dárky a pak si aspoň všichni společně
udělali velkou fotku na památku.
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Zprávičky z Kamínku aneb Co se dělo u nás ke konci roku
Vypouštění balonků k Ježíškovi
U nás v Chropyni je to už tradice,
že se také této celorepublikové akce
účastníme. Letos se akce konala v pátek 9. prosince. Už od 14:15 se scházeli
rodiče s dětmi, prarodiče, i samotné
děti, které si chodily pro nafouklé balonky i s lístkem na napsání přáníčka.
Přesně v 15:15 vzlétly všechny balonky
k nebi i se všemi velkými a tajnými
přáníčky. Je jen škoda, že došlo k závadě na plynové bombě, a tak nebylo
možno nafouknout všechny balonky.
Ale to nevadí, ty které vzlétly, se vznesly
opravdu statečně a svůj vzkaz určitě
předaly. Díky paní starostce, panu řediteli SMM i všem ostatním pracovníkům
městského úřadu, SMM a Kamínkům,
kteří se postarali o to, aby balonky byly
řádně připravené a evidované.
Nocování s Kamínkem
Vánoční nocování a tím i poslední schůzka s dětmi v roce 2016
se konala v pátek 16. prosince.
Děti se sešly v klubovně, kde
na ně čekal krásně nazdobený
stromeček i celá klubovna. Pod
stromečkem byly dárky pro děti,
na stolech vonělo vánoční cukroví. Společně jsme si zazpívali
vánoční koledy, Barča Vinklerová
nás doprovázela na klávesy. Hrály
se různé hry a soutěže, pojídalo

Ráno se nikomu nechtělo domů, a tak se ještě hrály hry a rozbalovaly další dárky. Každý dostal
krásný pamětní list, za ty moc
děkuji naší Zuzance Horákové.
Vážení čtenáři Zpravodaje a příznivci našeho turistického oddílu
Kamínek. Na rok 2017 máme naplánovánu řadu akcí, o kterých vás
budeme včas informovat na našich facebookových stránkách
TOM Chropyně-Kamínek, v tomto časopise Zpravodaj či v našich

se cukroví a pil vánoční čaj. Došlo
i na rozbalování dárečků. Byla
připravena i bohatá tombola
pro děti i dospěláky, jen trochu
netradiční. Cenu dostal ten, kdo
správně odpověděl na vylosovanou otázku o Chropyni, o našem
Kamínku... Dostalo se na všechny.
Noční doba pokročila, byl čas
jít na kutě. Všichni si poslechli
pohádku o Červené karkulce
a básničku na dobrou noc, to aby
se všem dobře spalo.

Poděkování všem vedoucím a instruktorům Kamínku
Touto cestou bych ráda poděkovala všem
vedoucím a instruktorům za celoroční práci
s dětmi v Kamínku, ať už se jedná o pravidelné
schůzky či různé akce, výlety, letní tábor apod.
Jste obětaví a je vidět, že vás práce v Kamínku
s dětmi baví. Také jste mě moc překvapili dárky,
které jsem od vás dostala. V roce 2015 motorové
kolo, další rok následoval putovní táborový

klobouk spojený s článkem o mě do celorepublikového časopisu Tomík, což mě tak překvapilo,
že jsem i slzu v oku zamáčkla. Překvapily mne
i dárky pod stromečkem od dětí a nakonec dárky
od vás vedoucích. Moc vám všem děkuji.
Závěrem chci říct, že sama bych nic nesvedla
bez toho, že mám kolem sebe tak vynikající
vedoucí, instruktory, bezvadné děti i přízeň
našich přátel a podporu našeho města Chropyně. Jen díky vám všem můžeme realizovat
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vývěskách. Připravujeme akce
o jarních prázdninách, různé soutěže pro děti, vítání jara, výrobu
růžiček na májku, soutěže pro
čarodějnice, pohádkový pochod
za králem Ječmínkem, pohádkový
zámek při hanáckých slavnostech,
hrátky pro děti, letní tábor…
Vše tak rychle ubíhá. Představte si, že letos oslaví Kamínek
10 let trvání. Určitě se na tuto oslavu pořádně připravíme a přichystáme.

všechny naše akce. Za toto všechno patří Vám
všem mé veliké DÍKY.
Městu Chropyně turistický oddíl Kamínek
moc děkuje za finanční podporu. Tyto dotace
využíváme během celého roku na různé akce,
které děláme hlavně pro děti z Chropyně
a okolí. Správě majetku města Chropyně turistický oddíl Kamínek moc děkujeme za pomoc
při realizování všech našich akcí.
Hana Paňáková
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Česko zpívá koledy
Ve středu 14. prosince 2016 se i Chropyně připojila k akci Česko zpívá koledy 2016,
a to díky paní učitelkám ze školky Květce a Dance.
I přes mrazivé počasí sešlo se u vánočního
stromu 118 registrovaných účastníků – úžasné!
Děkujeme panu Patriku Benešovi, který ochot-

ně zajistil reprodukci koled z rozhlasu. Bez jeho
pomoci by se akce nemohla uskutečnit. Velké
poděkování patří i paní Magdě Rapantové,
která zajistila teplý čaj a bonbony pro děti.
Opravdu mile nás překvapil zájem spoluobčanů. Bylo příjemné zastavit se na chvíli

v předvánočním čase, potkat známé tváře
a hlavně společně si zazpívat. Úsměvy na tvářích byly pro nás důkazem, že se akce líbila.
Děkujeme všem!
Těšíme se na Česko zpívá koledy i v roce
2017!
KD + DK

Pionýrské vánoční posezení při čaji
Již několikátý rok se poslední adventní víkend schází v pionýrské klubovně děti se svými rodiči, aby si společně prožili vánoční
atmosféru.
Klubovna je provoněná čajem a z CD přehrávače se linou vánoční koledy, pod pionýrským stromkem na každého účastníka
čeká drobný dárek. Nejprve si povídáme o vánočních zvycích
a tradicích. Děti rozkrajují jablíčka a zvědavě čekají, zda se jim
objeví hvězdička. Rodiče vzpomínají na svá dětská školní léta.
Společně pouštíme lodičky z oříšků, jdeme k vánočnímu stromku

u zámku, abychom mohli prskat prskavky. Po návratu do klubovny si rozdáváme dárky a po zbytek odpoledne hrajeme společně
s rodiči různé deskové hry.
Tento příjemný a odpočinkový den jsme si všichni úžasně užili.
Velké poděkování patří rodičům, protože si udělali v tom adventním
čase volno. Čas, který věnovali svému dítěti, je ten nejkrásnější dárek,
který mu mohou dát.
Děkujeme městu Chropyně za finanční příspěvek na akci.
Marcela Hrdličková
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Ukončení úspěšného roku 2016
Upřímné
díky od kynologů
Kynologický klub Chropyně uzavřel rok
výroční členskou schůzí. Na ní se rozloučil
pan Vladimír Blažek s funkcí předsedy klubu.
Na další 4 roky byly zvoleny do funkce předsedkyně klubu Hana Lučanová, místopředsedkyně Jana Florová a Kateřina Řihošková.
Jménem všech členů kynologického klubu
bychom touto cestou chtěli poděkovat panu
Vladimíru Blažkovi a paní Elišce Blažkové
za mnohaletou činnost v klubu. Za dobu jejich
členství klub zažil úspěšné roky, kdy se počet
členů rozrostl a o cvičák začal být velký zájem.
Tomu ale předcházelo i období útlumu, kdy
počet členů klesl na minimum a provoz cvičiště
byl velmi obtížný. Za tu dobu si nedokážeme
představit žádnou akci bez paní Blažkové
v kuchyni, bez jejích řízků a koláčků a hlavně
milého úsměvu. Pana Blažka si nedovedeme představit s jiným psem než německým
boxerem. Nyní, když si pořídil další štěňátko
s placatou tlamičkou, tak doufáme, že se budeme nadále často potkávat na cvičáku. Přejeme hodně úspěchů při výcviku Mondyho
a také spoustu radostných chvil, o které není
s žádným pejskem nouze.
Výbor KK Chropyně

Již se stalo tradicí, že na závěr roku pořádá
naše organizace „Veselé mikulášské odpoledne“ pro členy a ostatní seniory našeho
města. Tentokrát jsme se sešli 6. prosince,
takže opět nechyběl Mikuláš se svými pomocníky, čerty a andělem. Veselý program
připravily „Chropyňské babky“ za hudebního
doprovodu pana Václava Kuchaře. Byl plný
humoru, písniček a vyprávění. Program oživil
hudebním vystoupením Tomáš Novotný.
K tanci i poslechu nám zahrála osvědčená

kapela. Myslím, že si to všichni užili a náramně se pobavili.
Chtěla bych touto cestou poděkovat městu
Chropyně za bezplatné poskytnutí sálu MKS,
všem, kteří neporušili tradici a přispěli na občerstvení, Tomáši Novotnému, kapele a všem
dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu této akce.
Přeji všem našim členům a také občanům
našeho města zdraví, štěstí a pohodový rok
2017.
D. Šípková

reklama

• NEPŘEHLÉDNĚTE • NEPŘEHLÉDNĚTE •

Důležité upozornění
pro dopisovatele a inzerenty.
Příspěvky do Zpravodaje města Chropyně
zasílejte na e-mail:
zpravodaj@muchropyne.cz
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Rybářské závody mládeže 2016
Jako každý rok měli mladí rybáři možnost utkat se spolu na rybářských závodech mládeže,
které se konaly 18. června 2016
na jezeře Velký Pískáč u Záříčí
pod záštitou MRS PS Chropyně
a města Chropyně.
Od brzkého rána se malí rybáři připravovali, chystali pruty,
podběráky, návnady a nedočkavě vyhlíželi začátek závodů. At-

mosféra na závodišti byla skvělá
a počasí se také vydařilo. Přestože se tentokrát rybám na háček
moc nechtělo, podařilo se ulovit
pár opravdu hezkých kousků.
Hodnotné ceny, zejména
praktické rybářské vybavení,
návnady a jiné rybářské potřeby potěšily nejen vítěze, ale
i ostatní zúčastněné malé rybáře
a rybářky.

Poděkování za finanční podporu, hodnotné dary, trofeje a podporu rybářského sportu mládeže
patří zejména městu Chropyně a sponzorům GRAFFishing
& hunting Prostějov, TIMAR CZ,
s. r. o., Pavel Chalupa, Rybářství
u Moravy Tomáš Červinka, Maso
uzeniny MAJTÁN, Hospůdka
Buřvalka, František Zbihlej.
Děkujeme také všem členům

a příznivcům MRS PS Chropyně, kteří věnovali svůj čas
a pomohli s organizací a zajištěním závodů. Díky jejich
pomoci, podpoře a celoroční
práci s rybářskou „omladinou“
se můžeme těšit na řadu dalších stejně vydařených akcí
i v novém roce.
Petrův zdar!
MRS PS Chropyně

reklama

Město Chropyně společně s akademickým malířem, grafikem a medailérem
Karlem Zemanem pro vás připravilo
při příležitosti 750. výročí první zmínky o Chropyni pamětní medaile.

Pokud budete mít zájem o minci zlatou, stříbrnou nebo tombakovou,
volejte na číslo 573 500 730 nebo objednávejte osobně na sekretariátě
Městského úřadu v Chropyni. Bude se jednat o doražbu.
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Provedení mincí
tombak

stříbro

zlato
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14. ročník Memoriálu Pepy Ivana
Poslední prosincový čtvrtek roku 2016
se sešlo 9 družstev již po čtrnácté na nohejbalovém turnaji „Memoriál Pepy Ivana“. Domácí
oddíl měl zastoupení hned třemi týmy, z nichž
dva se nakonec utkaly o medailové pozice.
Družstvo Menšík M., Novotný, Polášková sice
vyhrálo s přehledem svoji skupinu, nicméně
v druhé části narazilo na kroměřížská Sluníčka
a především vlastními chybami se z dalšího
pokračování v turnaji vyřadilo. Druhá skupina
byla poměrně vyrovnaná, jelikož o konečném
pořadí ve skupině rozhodovaly až vzájemné zápasy 3 týmů, které měly stejný počet
bodů. „Černý Petr“ bohužel padl na družstvo
„Kantýna 330“, čímž ho odsunul na celkové
poslední místo.
O třetí místo bojovala znovu Sluníčka,
tentokrát s dalším domácím týmem ve složení
Vinklerová, Křižan T., Křižan L. Kroměřížští vyšli
jako vítězové a našemu družstvu zůstala neoblíbená čtvrtá pozice, nicméně pro družstvo
v tomto složení to byl určitě i tak velký úspěch.
Ve finále se utkali loňští vítězové s posledním
domácím mužstvem hrajícím ve složení Chrastina, Konečný R., Konečný R. Ačkoli to byl

velmi vyrovnaný souboj, družstvo s příhodným
názvem „Fair play“ své loňské vítězství přeci
jen obhájilo.
Pořadí družstev na jednotlivých místech:
1. Navrátil, Hrabal, Kožela
2. Chrastina, Konečný R., Konečný R.
3. Málek, Žigmund, Surýnek, Surá
4. Vinklerová, Křižan T., Křižan L.
5. Polášek, Vaňhara, Štětina, Šeděnka

6. Súkúpová, Lalošák, Tabarka
7. Menšík M., Novotný, Polášková
8. Krutil, Ivan, Koláček, Kuchařík
9. Chytil, Danek, Menšík T.
Na závěr opět děkujeme sponzorům Autovest
Chropyně, Unicentrum Plus s.r.o., spolupořadateli Martinu Ivanovi a všem divákům
a fanouškům.
NO TJ Chropyně

reklama
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Vánoční turnaj badmintonu
Oddíl badmintonu pořádal
dne 27. prosince již tradiční turnaj
rodinných dvojic. Po vánočních
dnech se místní tělocvična naplnila nadšenými hráči, kteří byli
odhodlaní dát do bojů o nejlepší umístění veškeré síly. Hrálo
se ve dvou kategoriích: rodiče s dětmi (9 párů) a dospělí (7 párů).
Po utkáních v základních
skupinách se dvojice následně
rozdělily do bojů o medaile
a o umístění.

A zde je konečné pořadí vítězů:
Kategorie dospělých:
1) Brožíkovi
2) Zavadilovi
3) Schmiedovi
Kategorie rodičů s dětmi:
1) Hýskovi (kluci)
2) Vinklerovi
3) Jedličkovi
Oddíl badmintonu děkuje za finanční podporu městu Chropyně.
Z. Konvičná

Vánoční turnaj rodin
Oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu
17. prosince 2016 již VII. ročník turnaje rodin.
Ve vánočně vyzdobené herně se zahájení
ujal předseda oddílu ing. Josef Maršál.
reklama

podporuje
kulturu
a sport
v Chropyni

Vedení a evidence soutěže se ujal Filip
Král a Iveta Brandejsová, kteří odvedli dobrou práci. Děti i rodiče si zahráli, společně
se povzbuzovali a měli radost z každého
dobrého míčku. Hrálo se ve dvou skupinách,
v jedné mládež a ve druhé rodiče. Podle
konečného umístění v jednotlivých skupinách si pak rodiče a děti společně zahráli
a před vyhlášením výsledků si všichni zkusili
hru „Amerika“.
Umístění v turnaji:
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děti: 1. Michal Pavlík, 2. Matěj Okruhlica,
3. Jan Přívara, 4. Michal Mentlík,
rodiče: 1. Michal Mentlík, 2. Vladimír Přívara,
3. Veronika Okruhlicová, 4. Hana Mentlíková.
Každý účastník obdržel drobný dárek od našich sponzorů a vítězové i medaile.
Protože se akce líbila a klub stolního tenisu
má zájem pod záštitou města podporovat sportovní aktivity chropyňské mládeže, budeme
tento turnaj opakovat a již nyní se na vás těšíme
na dalším ročníku.
Stolní tenis
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Krumlovský zvoneček
Do Moravského Krumlova odjelo deset
chropyňských gymnastek. Děvčata soutěžila
v gymnastickém dvojboji (kladina, prostná)
a tentokrát si domů přivezla celkem pět medailí.
V nejmladší kategorii 2010 se Marianě
Župkové podařilo vybojovat stříbrnou medaili
v konkurenci patnácti závodnic z celé Moravy.
Veronice Zapletalové už se v této kategorii tolik nedařilo, potýkala se s nervozitou a potažmo
zapomenutou sestavou na prostných a skončila
na desátém místě. V kategorii 2009 byla asi
nejsilnější konkurence, a tak Lucie Opelíková se slušným výkonem a malým zaváháním
na kladině získala devátou příčku. Úplně
poprvé závodila Veronika Machálková, která
je od září novou členkou oddílu, a vybojovala
si v této dobře obsazené kategorii krásné
13. místo v sedmnáctičlenném závodním poli.
Veronika Opelíková i přes dvě velké chyby
na kladině vyhrála kategorii B 2007-2006.
Ve stejné kategorii získala bronz Nikol Hrdličková a Alžběta Hošková skončila na pěkném
čtvrtém místě. Do kategorií C byly vyslány
tři začínající závodnice. Lenka Zapletalová
(2007-2008) si mezi sedmnácti závodnicemi
vybojovala páté místo a kategorii 2006 a starší
vyhrála Dorota Vymětalová, přičemž největším
překvapením bylo druhé místo Nely Koplíkové
v této kategorii, rovněž nové členky oddílu,
která jela na svůj první závod teprve sbírat zkušenosti. Její výkon je určitě příslibem do budoucna.
MZ

Mikulášský závod
Osm začínajících chropyňských gymnastek soutěžilo v Hulíně
v gymnastickém dvojboji (kladina, prostná). Děvčatům se tentokrát
nepodařilo vybojovat žádnou medaili, ale získala velmi pěkná umístění
ve třech kategoriích (ročník 2010 a mladší, ročník 2009 a ročník 2008).
Nejlépe se umístila Mariana Župková, která skončila ve 21členném
závodním poli na nepopulárním čtvrtém místě o 0,05 b za třetí a 0,1 b
za druhou závodnicí. Většinu medailových pozic obsadila tentokrát
děvčata z Hodonína. Ostatní chropyňské závodnice Bára Šilhánková,
Valerie Stavinohová, Barbora Kodýtková, Veronika Zapletalová, Elen
Chylíková, Ela Nosková a nejmladší Kateřina Kuchaříková obsadily
nejlépe šesté a nejhůře osmnácté místo a to pro čtyři z nich to byl úplně
první závod v kariéře.
Jejich výkony jsou určitě příslibem do dalších soutěží.
MZ

Chropyňské počasí
Z místního pozorování v měsíci prosinci:
- průměrná ranní teplota byla -1,1 °C,
- průměrná denní teplota byla 1,4 °C,
- nejteplejším dnem byl 26. prosinec s maximální průměrnou
teplotou 7,4 °C,
- nejchladnějším dnem byl 31. prosinec s minimální průměrnou
teplotou -6,0 °C,
- celkové množství srážek bylo 13,2 mm/m2.
Zdroj: pocasi-chropyne.cz; foto: Bedřich Holík
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Vítání v roce 2017
Milá maminko, Vážení rodiče. V roce 2017 proběhne vítání
občánků našeho města v těchto termínech:

Tak tiše jako sen
přišel Tvůj narozeninový den...

18. února 2017 – obřadní síň
29. dubna 2017 – zámek
17. června 2017 – zámek
30. září 2017 – zámek
2. prosince 2017 – obřadní síň

Dne 30. ledna 2017 oslaví své krásné 80. narozeniny paní

Těšíme se na Vás.

Marie Jurčíková.
Hodně zdraví, rodinné pohody a dny plné příjemných maličkostí
přeje manžel, dcera a vnoučata.

Dana Kunčarová

Dne 5. února 2017 oslaví své 80. narozeniny
naše drahá maminka, babička a prababička paní
Zdeňka Punčochářová.
Děkujeme Ti za lásku, podporu, péči a obětavost, které jsi nám ve svém dlouhém životě
prokázala. Do dalších let Ti přejeme hodně
elánu, zdraví, radosti a rodinné pohody. Zdeněk, Staňa, Oťa, Monika, Lukáš, Veronika, David a Kristínka.
Dne 8. února 2017 oslaví své 80. narozeniny
naše maminka, babička a prababička paní

Vítání nových občánků
našeho města

Zdenka Křepelková.
K jejímu krásnému jubileu jí ze srdce přejeme
hodně zdraví, optimismu a životního elánu.
Dcera a synové s rodinami.

Příchod nového človíčka
je vždy radostnou událostí.
Blahopřejeme všem rodičům
a přejeme jim hodně radosti
a především trpělivosti
při výchově svých potomků.

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 1. ledna 2017 uplynul rok od úmrtí
našeho manžela, tatínka a dědečka pana

Mezi občany Chropyně
byly 3. prosince 2016
přivítány tyto děti:
Dana Kunčarová
Petr Gejdoš

Miroslava Havránka
a dne 16. února 2017 by se dožil 65 let. Stále vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.

Julie Mlčochová

Dne 9. ledna 2017 uplynulo 17 let od rozloučení s panem
nar. 13.09.2016
Theodora Kuchařová

Antonínem Pospíšilem.

nar. 23.09.2016

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka
a syn s rodinou.

Andrea Vaňharová

Kdo Tě znal, vzpomene.
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. ledna 2017 tomu bude 5 let,
co nás opustil pan
František Hošek.
nar. 8.10.2016

Vzpomínají manželka, dcera Lenka a syn Martin s rodinami.

nar. 8.10.2016
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Dne 14. ledna 2017 jsme vzpomněli 6. výročí
úmrtí pana

Odešel jsi, osud si to přál,
ale v našich srdcích žiješ dál.

Jana Vorálka.

Dne 2. února 2017 vzpomeneme 4. smutné
výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a můj manžel pan

Za vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn
s rodinami.

Alois Drahotušský.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Ilona,
synové Tomáš a Aleš s rodinami.

Odešlas, maminko, neznámo kam,
vzpomínky po Tobě zůstanou nám.
Vzpomínky krásné, maminko milá,
že jsi Ty vždycky pro nás jen žila.
Dne 15. ledna 2017 to bude rok, co nás
navždy opustila naše drahá manželka a maminka paní
Vladimíra Knotková.

Dne 15. února 2017 uplynou 4 roky od chvíle, kdy nás navždy opustila moje manželka, naše
maminka, teta a babička paní

S láskou stále vzpomíná manžel a dcera Iveta.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Hedvika Ivánková.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Rodina.

Dne 20. ledna 2017 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí mého manžela, našeho tatínka
a dědečka pana

Již uplynulo 40 let od úmrtí mého manžela,
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana

Ladislava Gašpaříka.
S láskou vzpomíná manželka, dcera, syn a vnoučata.

Josefa Suchánka.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka Viktorie, syn Richard s rodinou
a příbuzenstvo.

Vážení čtenáři,
pečlivě sledujte uzávěrku Zpravodaje, abyste
nepromeškali vydání, ve kterém chcete uveřejnit
Vaši vzpomínku či blahopřání.

Dne 28. ledna 2017 by se dožila 70 let paní
Anna Zemánková.

Upozorňujeme občany, že zveřejnění ve společenské
kronice je zpoplatněno částkou 50 Kč za zveřejněnou
osobu. Poplatek je splatný před uveřejněním oznámení.

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, syn
Josef a dcera Petra s rodinou. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

Uzávěrka Zpravodaje města Chropyně:
č. 2/2017 - 2. února (vychází 17. února)
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Myslivecký ples
Myslivecký ples. K tanci a poslechu hraje kapela
EXPO & PENSION.
Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně
18. 2.

Michal je pajdulák
Hlavním protagonistou dětského představení je Michal Nesvadba, kterého děti milují a znají z Kouzelné
školky. Tento pořad je plný soutěží a her o netradiční
dárky. Michal ukáže výrobu hraček i postaviček
z barevných lepicích pásek, zaujme dětské návštěvníky
komickou a pantomimickou hrou sám se sebou.
Vstupné 165 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně
4. 3.

Školní ples
K tanci a poslechu hraje kapela Kanci paní nadlesní.
Kde: MKS Chropyně, 20:00

Chropyně
11. 3.

Dětský karneval s Pavlem Novákem ml.
Maškarní ples pro děti. Pavel Novák & Family Vás
i Vaše děti vtáhne do proudu písniček, masek, her
a tanečního skotačení. Bohatá tombola! Vstupné:
děti zdarma, dospělí 20 Kč.
Kde: MKS Chropyně, 15:00

Chropyně
15. 3.

„Minipárty“ s Karlem Šípem
Zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi
úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba
pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora,
komentátora a baviče Karla Šípa. Do Chropyně
dorazí se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek začne
1. 2. 2017 na Správě majetku města Chropyně.
Kde: MKS Chropyně, 19:00

„Minipárty“ s Karlem Šípem

Chropyně
28. 1.

Hulín
25. 2.

Masopust
Kde: Kulturní klub Hulín, 8:00-16:00

Kroměříž
29. 1.

Jak Vendelín s čerty vařil
Původní veselá, poučná i malinko strašidelná divadelní pohádka. Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný
jazýček. A kdo z nich je nejmlsnější? No přece
samotný Lucifer! Ono to není jen tak uvařit
to nejlepší jídlo v celém pekle, a když je navíc v sázce pekelný trůn a do čertovské kuchyně se připlete
i jedna nevinná lidská dušička, je to najednou ještě
složitější. Ale všechno nakonec dobře dopadne...
Pro děti od 4 let. Délka trvání do 60 minut. Vstupné
80 Kč, děti 50 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 14:30

více informací na
www.muchropyne.cz
Jak Vendelín
s čerty vařil

Přehled akcí
v Chropyni a okolí
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Kroměříž
7. 2.

Hudba pro safoxon(y) – Antonín Mühlhansl
a Ondřej Dvořák
Antonín Mühlhansl svým osobitým hudebním projevem, žánrovým přesahem, multiinstrumentální
a interpretační výbavou představuje typ univerzálního hráče s akcentem na využití saxofonu jako
klasického koncertního nástroje v oblasti artificiální
hudby. Vystupuje jako sólista s českými a moravskými filharmonickými orchestry, hraje na recitálech
a uplatňuje se jako interpret soudobé hudby,
také jako vyhledávaný orchestrální a studiový hráč
na všechny druhy saxofonů a klarinetů. Vstupné
dobrovolné.
Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Kroměříž
21. 2.

Partička míří do Kroměříže
Ondřej, Michal, Igor, Richard, Marián, Dano a možná
i nějaký ten host. Budete mít jedinečnou možnost
si užít čistou improvizaci! A o tom, že vše není dopředu
připravené, se přesvědčíte v momentě, kdy se aktivně
zapojíte se svými nápady... Za jak dlouho uhádne
Geňa Párty? Jaké hry si kluci zahrají a bude i Muzikál?
Tak na to se přijďte podívat! Vstupné 430 Kč.
Kde: Dům kultury Kroměříž, 17:30 a 20:30

Kroměříž
21. 2.

Tim Kadlec - flétnový recitál
Tim Kadlec pochází z Brna. Studium hry na flétnu
započal v roce 2010 na ZUŠ Smetanova ve třídě
Marie Škárkové a v roce 2013 byl přijat na Konzervatoř Brno do třídy Mgr. Boženy Růžičkové. Účastnil
se mnoha soutěží, působí v řadě hudebních těles, např.: Mladí brněnští symfonikové. Program:
C. P. E. Bach, Burton, Taffanel, Dutilleux, Martinů.
Kde: Kino Nadsklepí Kroměříž, 19:00

Přerov
28. 1.

Reprezentační ples VŠL, o. p. s.
Delta Morava zve na reprezentační ples
Kde: Městský dům Přerov, 20:00

Přerov
14. 2.

Jak uvařit žábu
Jímavý, hořkosladký příběh o lásce až na věčnost,
ve kterém se Bára Štěpánová představí v životní
divadelní roli. Velké překvapení pro ty, kteří Báru
znají jen z televizní obrazovky. A Pavel Nečas, coby
zkušený divadelní herec, s bravurou představuje
všechny „Blaženiny osudové muže“, sedm naprosto
rozdílných typů. Nenechte si ujít tento mimořádný
zážitek.
Kde: Městský dům Přerov, 19:30

